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Forord
Denne didaktik er udarbejdet i forbindelse med projektet “Engineering i skolen” (EiS), som
har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen. EiS er et
samarbejde mellem Engineer the future, VIA University College, Astra og Naturvidenskabernes Hus, UCC samt lærere fra Holstebro Kommune, Horsens Kommune, LyngbyTaarbæk Kommune og Vejle Kommune.
Den primære målgruppe for didaktikken er undervisere i naturfag i grundskolen. Vi håber,
lærere i andre fag, kommunale naturfagskoordinatorer, undervisere på læreruddannelserne og andre med interesse for undervisning i grundskolen ligeledes kan have glæde
af at læse med.
Didaktikken er blevet til på grundlag af en række forarbejder. Et indledende litteraturstudium dannede udgangspunkt for at opstille nogle principper for en engineering-didaktik,
der kan fungere i dansk grundskolekontekst. Sideløbende blev der gennemført en undersøgelse blandt lærere om behovet for undervisningsmaterialer rettet mod praktisk arbejde
i naturfagene. Med udgangspunkt i principperne blev der i sommeren 2017 gennemført et
tremåneders didaktik-laboratorium, hvor projektmedarbejdere fra EiS i samarbejdede med
12 lærere formulerede et første udkast til en egentlig didaktik. Udkastet blev i efteråret 2017
pilotafprøvet i samarbejde med 58 lærere fra fire kommuner. Pilotafprøvningen blev ledsaget af følgeforskning, og der blev samlet grundigt op på de indhøstede erfaringer.
Feedback fra pilotafprøvningen blev systematisk opsamlet fra elever, lærere og de deltagende projektmedarbejdere og indgår i grundlaget for dette skrift. Desuden indgår feedback fra en fokusgruppe, som er sammensat af didaktiske eksperter fra ingeniøruddannelserne. Endelig er resultaterne fra en omfattende praksiskortlægning af ingeniørlignende
aktiviteter i grundskolen indarbejdet. (Se henvisning til rapport fra NEUC i kapitel 12).
Didaktikken hviler altså på en længere række af erfaringer og et omfattende datagrundlag. Da der har været tale om en udviklingsproces, er det ikke altid, at erfaringerne eller
datagrundlaget har givet entydige svar på udfordringer i forbindelse med udformningen
af didaktikken - fx vedrørende tilbagemeldinger om, hvordan lærere og elever oplever
engineering-undervisning. Faktisk er der områder, hvor nogle erfaringer eller dele af data
peger i stik modsatte retninger. Forfattergruppen har valgt de formuleringer, der optræder i
denne didaktik på baggrund af reflekterede overvejelser, hvor vægtning i forhold til praksis
i skolen har været i fokus. Alle fejl og inkonsistenser i didaktikken er dermed udelukkende
forfatternes ansvar.
Samtidig med denne udvikling - og koordineret med didaktikken - er der udviklet og afprøvet en række undervisningsmidler i tilknytning til projektet. Disse kan findes på Astra.dk
(se præcis henvisning i kapitel 12).
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Kapitel 1.
Læsevejledning
De følgende kapitler beskriver en didaktik for engineering i grundskolen, og opstiller rammer for, hvordan man kan planlægge og gennemføre en undervisning, der er inspireret af
den måde, som ingeniører arbejder på.
Vi omtaler, hvordan undervisningen kan organiseres i projektforløb, hvordan den kan planlægges, hvilke mål den kan føre til og hvordan en række delprocesser indgår fra start til
slut i et samlet projektforløb, som vi kalder en Engineering Design Proces (EDP). (Se kapitel
2).
Engineering design-processen er ikke i sig selv knyttet til et eller flere af grundskolens fag.
Engineering i skolen, som beskrevet her, er en overfaglig og procesorienteret arbejdsform;
ikke et grundskolefag med et traditionelt fagligt indhold og faglige mål.
Men processen har altid et indhold. Der er altid et eller flere fag til stede, når man arbejder
med engineering i grundskolen. Det faglige indhold i processerne bestemmes af de udfordringer, eleverne arbejder med i deres projekt, altså af den opgave eleverne har fået. Det
faglige indhold fastlægges dermed i sidste ende af læreren. De processer og den didaktiske ramme, der præsenteres her, kan således ikke fungere uden fagligt kompetente
lærere, som – ligesom i al anden undervisning – er ansvarlig for at undervisningen
imødekommer de færdigheds- og vidensmål, der aldrig må lades ude af syne, når man
underviser.
Men engineering står for E’et i STEM og indgår derfor i mange sammenhænge sammen
med fagene Science (naturfag), Teknologi og Matematik. Derfor er det arbejdet med disse
fag, der er i centrum for engineering-didaktikken. Også når det gælder de udarbejdede
undervisningsmaterialer (se kapitel 7).
Engineering i skolen introduceres dermed som en ramme om elevernes arbejde med et
naturfagligt indhold. Forhåbentlig en ramme, som er intuitivt indlysende, når man som lærer
vil planlægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde. Samtidig har vi bestræbt
os på at skabe en ramme, der rummer masser af muligheder for variationer for at engagere og udfordre eleverne og for at udvikle både lærerens og elevernes kompetencer til at
arbejde åbent og procesorienteret.
Ud over at arbejdet i engineering-processer udfordrer eleverne på deres evne til at kommunikere, planlægge og samarbejde, er det en styrke, at eleverne får muligheder for at sætte
deres faglige viden ind i en større konkret sammenhæng. Eleverne får mulighed for at
bruge den viden, de har tilegnet sig, konkret og i nær sammenhæng med deres eget
arbejde og i forbindelse med en udfordring, som de selv har været med til at formulere.
Det er integrationen af naturfaglighed med praktisk-konstruktive-optimerende elementer,
som får engineering til at adskille sig fra anden undersøgelsesbaseret undervisning.
Styrken ved at arbejde med engineering i skolen er, at eleverne oplever brug af naturfaglig
og anden faglig viden i konkrete optimerings- og forbedringsprocesser. Engineeringundervis-ning er eksemplarisk anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
I kapitel 2 introduceres engineering design-processen (EDP-modellen) og de syv delprocesser, den består af. Med udgangspunkt i den måde ”rigtige” ingeniører arbejde på, argumenterer vi for, at netop disse syv delprocesser er centrale for, at engineering-undervisning kan
planlægges og gennemføres.
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I kapitel 3 giver vi en beskrivelse af, hvordan det gik, da en 7.-klasse arbejdede med en engineering-udfordring, og hvordan klassens lærer arbejdede med at udvikle sin egen viden
og egne færdigheder i at stilladsere, organisere og evaluere elevernes arbejde.
Kapitel 4 handler om de kompetencer, som eleverne tilegner sig, når de arbejder med en
engineering-udfordring. Selve engineering design-processen kan danne ramme omkring
undervisning med meget forskelligt fagligt indhold, Derfor beskriver vi de kompetencer, der
knytter sig til at gennemføre processen. Vi definerer ikke en række nye engineering-kompetencer, men præciserer, hvad det er eleverne kan lære gennem deltagelse i de syv delprocesser. Vi argumenterer for, at denne læring i høj grad træner en række kendte innovative
kompetencer, de fire naturfaglige kompetencer samt den forarbejdningskompetence, som
er bedst kendt fra faget Håndværk & Design.
I kapitel 5 præciserer vi, hvordan lærerens traditionelle rolle udfordres i engineering-forløb
og måske i stedet skal karakteriseres som en facilitatorrolle. I forlængelse heraf udfoldes
hvordan læreren som facilitator gennem sin planlægning kan stilladsere elevernes arbejde
i de enkelte delprocesser i engineering design-processen.
I kapitel 6 giver vi en kort beskrivelse af, hvad ingeniører arbejder med, hvad der kommer
ud af det, og hvorfor deres arbejde er så vigtigt at have forståelse af i et moderne teknologisk samfund. Vi har forsøgt at forme beskrivelsen, så den kan bruges af en lærer i en
diskussion med en klasse om, hvorfor det er vigtigt at vide noget om engineering. Vigtige
læringsressourcer i dette arbejde kan være at klassen får besøg af en ingeniør eller besøger en virksomhed.
I forbindelse med projektet Engineering i skolen er der udarbejdet en række eksemplariske
undervisningsmaterialer, og der kommer stadig flere til. I kapitel 7 forklares, hvorledes disse
materialer er struktureret ud fra otte designkriterier, og hvorledes denne struktur understøtter processer og tænkning i engineering-forløb.
I kapitel 8 gennemgår vi detaljeret læreres arbejde med at planlægge, gennemføre, og
evaluere elevers arbejde med en engineering-udfordring. Kapitlet er opbygget som en klassisk lærervejledning. Vi starter med en lærers overvejelser over at indarbejde engineering
i sin årsplan, herefter følger der afsnit om elevers forudsætninger og generelle kriterier for,
hvad der karakteriserer arbejdet med engineering-udfordringer i forhold til valg af undervisningsmidler, inden vi (igen) i detaljer gennemgår de syv delprocesser i engineering
design-processen. Afslutningsvis er der et afsnit om evaluering af arbejde med engineering-udfordringer.
I kapitel 9 beskriver vi gennem tre eksempler, hvordan naturfag, teknologi og matematik
kan inddrages i arbejde med engineering-udfordringer. I kapitlet argumenterer vi også for,
at i engineering er modelbegrebet centralt, ligesom det er i naturfag. Ligheder og forskelle
mellem brug af modeller i naturfag og i engineering beskrives.
Engineering i skolen har mange træk, der falder sammen med det tværgående emne ”Innovation og entreprenørskab” i grundskolen. I kapitel 10 beskriver vi sammenfald mellem
læring knyttet til engineering design-processen og arbejdet med innovation og entreprenørskab. Og vi argumenterer for, at med engineering-undervisning opfyldes de centrale mål for
emnet innovation og entreprenørskab.
Lærere, der ønsker at arbejde med engineering i deres undervisning, vil uden tvivl kunne
hente støtte gennem samarbejde med deres kolleger. Kapitel 11 beskriver vi, hvordan lærere og skoleledere kan arbejde med at udvikle engineering på deres skole gennem samarbejdet i naturfagsteamet.
Kapitel 12 præsenterer vi forskellig litteratur til inspiration i det videre arbejde med engineering i skolen.
Didaktikken slutter med en liste over centrale begreber, der kort forklares. Endvidere præsenterer vi en målopfyldelses-rubric i bilag 2 og metode-kort oversigt i bilag 3.
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Kapitel 2. Engineering i
skolen – hvad er det?
Engineering er systematisk og videnbaseret problemløsning.
Udgangspunktet for engineering i skolen er den måde, ingeniører arbejder på. Ingeniører
er blandt samfundets centrale aktører, når der skal løses tekniske problemer eller udvikles
nye teknologiske processer og produkter.
Det karakteristiske ved ingeniørers arbejde er, at de anvender mange former for viden til systematisk at designe eller forbedre redskaber, maskiner, strukturer, eller processer. Løsningerne skal opfylde nogle klienters mål eller nogle brugeres behov og skal derfor opfylde
en række kravspecifikationer, samtidig med at de er underlagt økonomiske og praktiske
begrænsninger.
Undervejs i deres arbejde trækker ingeniører på en lang række ressourcer. Set fra et undervisningsperspektiv er det vigtigste deres særlige tilgang til problemløsning. Det vil sige den
måde, hvorpå de analyserer udfordringer og derefter organiserer processer og anvender
viden og erfaringer, ikke mindst naturvidenskabelig viden og teknologi, der allerede eksisterer. Dertil kommer, at de vurderer, tester og forbedrer deres forslag til en løsning - deres
prototype - undervejs. Ofte foregår processen i samarbejde med myndigheder eller andre
brugere. Ingeniørers arbejde, når det lykkes, har altid konsekvenser for andre mennesker.
Det påvirker, hvad vi kan eller ikke kan i vores hverdag, samt de økonomiske og teknologiske muligheder, vi som borgere og som samfund har til rådighed.

Prototype
En prototype er en tidlig udgave af et produkt eller en løsning. Prototyper kan afprøves med det
formål at blive klogere på produktet. For det meste er det nemt og billigt at ændre på en prototype.

Engineering i skolen skal tydeliggøre for eleverne, hvad det er for opgaver, ingeniører
arbejder med, og hvilke metoder, de bruger. Undervisningen skal afspejle, hvad det er for
processer - problemanalyse, idégenerering, inddragelse af viden og trinvis forbedring af
løsningsforslag - som ingeniører gennemløber, når de er problemløsere eller udvikler ny
teknologi.

2.1. Karakteristik af ingeniørers arbejdsmåder
Med udgangspunkt i den måde ingeniører arbejder på, kan man opstille en række karakteristika for ingeniørarbejde, som undervisningen bør stile imod at genskabe eller reflektere.
Karakteristikken ligger som et fundament for den måde, hvorpå det i denne didaktik foreslås, at undervisning organiseres og gennemføres.
Det er karakteristisk, at ingeniørers arbejdsprocesser:
• Tager udgangspunkt i problemer eller udfordringer.
• Er organiseret i projektgrupper, hvor deltagerne repræsenterer mange forskellige
fag og kompetencer.
• Inddrager relevante teknologier.
• Er løsnings- og/eller produktorienterede.
• Inddrager innovative designprocesser og fremstiller en eller flere prototyper, som
gradvist forbedres.
• Er målrettede, processtyrede og ofte iterative i forsøget på at finde en tilfredsstillende løsning.
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•
•

Inddrager naturvidenskabelig viden, matematik og IT, når det er relevant.
Er underlagt tidsmæssige, økonomiske, miljømæssige, etiske og andre begrænsninger, der kan formuleres som kravspecifikationer, som løsningen skal overholde.

2.1.1. Skoleverdenen er anderledes end ingeniørverdenen
Men denne karakteristik, der handler om verden uden for skolen, fører på ingen måde
direkte til en didaktik. Eleverne i grundskolen er ikke uddannende ingeniører. De arbejder
ikke i store firmaer eller organisationer, hvor der er mange penge eller store samfundsmæssige konsekvenser på spil. I en skoleklasse er det kun til en vis grad muligt at bringe en
gruppe af elever i samme situation, som en gruppe ingeniører befinder sig i, når de løser en
opgave. Det kan fx være at forbedre et eksisterende produkt for et firma, eller at udvikle et
nyt produkt, der kan konkurrere på et eksisterende marked, eller gennem innovativ tænkning at finde frem til en endnu ukendt løsning på et eksisterende problem.
Didaktikken må altså forholde sig til den udfordring, at det i en klasse ikke er muligt at skabe en 1:1 kopi af ingeniørernes verden og arbejdsmetoder. I didaktikken må man omhyggeligt vælge de træk ved ingeniørers arbejdsmetoder og processer, som relevant kan danne
udgangspunkt for meningsfuld undervisning.
Derfor er idealet at bruge ingeniørverdenen og dens metoder som inspiration for en nytænkende didaktik, hvor lærere tager didaktisk omformede dele af ingeniørverdenen og bringer
dem ind i undervisningen. Idealet er ikke i skolen at uddanne ingeniører eller at skabe nye
produkter, der kan føre til grundlæggelsen af konkurrencedygtige firmaer. Idealet er at undervise, så eleverne får erfaringsbaseret indsigt i, hvad engineering er og kan.

2.1.2. Engineering og autenticitet
På grund af denne skelnen mellem virkeligheden for ingeniører og virkeligheden for en
elev i en klasse bliver det et didaktisk mål - og en didaktisk udfordring - at gennemføre
engineering-undervisning, så eleverne oplever maksimal grad af autenticitet. Men autenticiteten må skabes med udgangspunkt i, at der er tale om undervisning, og at undervisningen
skal hænge sammen med det, eleverne i øvrigt oplever i deres skoletilværelse. Vi vender
tilbage til begrebet autenticitet i forbindelse med lærerens planlægning, gennemførelse og
evaluering af engineering-undervisning i kapitel 8.

2.1.3. Engineering og IBSE
Indledningsvis kan man sammenligne med forholdet mellem naturvidenskabelig forskning
og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, kendt som IBSE-undervisning.
IBSE-didaktik er inspireret af den måde, som naturvidenskabelige forskere arbejder på, når
de udfører eksperimenter og tester og forbedrer deres teorier. Eleverne skal have indsigt i
forskernes arbejdsmetoder. Men selv i den mest ihærdige IBSE-undervisning udfører eleverne ikke egentlig naturvidenskabelig forskning. Eleverne er ikke – og skal ikke være - forskere på den måde, at de tager til videnskabelige kongresser og skriver videnskabelige artikler
om videnskabelige opdagelser. Men IBSE-didaktikken er inspireret af og bygget op omkring
en række videnskabslignende processer, som udspiller sig i klasseværelset. Disse videnskabslignende processer er, at eleverne forsøger at finde svar på undersøgelsesspørgsmål
og hypoteser med forskellige undersøgelsesmetoder. På samme måde er denne engineering-didaktik bygget op af en række ingeniørlignende arbejdsprocesser med tilhørende
aktiviteter og kompetencemål. En uddybning af ingeniørlignende arbejdsprocesser følger
nedenfor.

2.1.4. Problembaseret og projektorienteret
Baseret på ovenstående karakteristik må engineering i skolen være problembaseret og
projektorganiseret. Optakten er, at eleverne præsenteres for en udfordring, som er inspireret af et problem i den omgivende verden, eller har en sådan karakter, at læreren kan
hævde, at der er tale om et autentisk problem - et ”real-world-problem”.
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Det er lige så oplagt, at eleverne arbejder i grupper, og at deres arbejde er problembaseret.
Eleverne arbejder altså ikke ud fra en faglig logik i et undervisningsfag, men mere med et
tværfagligt udgangspunkt. Fokus er på elevernes evne til at kommunikere, organisere og
samarbejde, så de på det grundlag kan udvikle idéer, teorier, begreber, sammenhæng og
procesforståelse. I stor grad er det eleverne selv, der tager beslutningerne og gør arbejdet.
Men eleverne skal lære denne måde at arbejde og lære på. Den skal trænes. Derfor vil
hele spørgsmålet om, hvor mange frihedsgrader – altså hvor stor selvbestemmelse – eleverne kan håndtere i et givet engineering-projekt, blive taget op i kapitel 5. Ligesom den
meget anderledes rolle som facilitator, som læreren får i et problembaseret projektforløb,
vil blive taget op.

2.2. Ingeniørprocesser i klasseværelset
Vi kan - som antydet ovenfor - ikke umiddelbart overføre ingeniøraktiviteter til et skoleprojekt i forholdet 1:1. Det er nødvendigt med en didaktisk re-formulering af det, som undervisnings- og læringsmæssigt er centralt i ovenstående. Vel at mærke en didaktisering, som
er så enkel, at den kan håndteres i praksis i en travl skolesammenhæng, og samtidig så
inklusiv, at den i store træk kan fungere som et fundament for engineering-undervisningen.
Derfor er det essentielt, at et engineering-projekt indledes med, at læreren præsenterer
den udfordring, som eleverne skal arbejde med, og sætter den ind i en sammenhæng i en
fortælling – et narrativ – der viser, hvordan udfordringen er hentet fra en autentisk kontekst.
Det er selvfølgelig også muligt, at en klasse selv forhandler sig frem til et problem hentet
fra deres egen hverdag, som de så vil arbejde med. Men det vil nok kræve, at både læreren
og eleverne allerede har gennemført to-tre engineering-forløb, så de ved, hvad det er, de
begiver sig ud i.
Det er pædagogisk hensigtsmæssig af dele engineering design-processen op i syv delprocesser. Det er ikke sikkert, at eleverne arbejder sig frem gennem processerne fra den ene
til den anden. Det er mere sandsynligt, at der vil være mange tilbageløb og spring mellem
delprocesserne. Det vender vi tilbage til i kapitel 8. Men forløbet begynder med delprocessen Forstå udfordringen (Se figur 1 nedenfor), hvor udfordringen formuleres og analyseres,
og - hvis alt går vel - slutter forløbet med delprocessen Præsentere, hvor resultatet præsenteres og den gennemløbne proces og den resulterende læring diskuteres.

Undersøge

Få ideer

Forbedre

Forstå
udfordringen

Præsentere

Konstruere

Konkretisere

Figur 1: De syv delprocesser i engineering i skolen. To af processerne er fremhævet. ”Forstå udfordringen”, fordi det er her læreren sammen med klassen sætter projektet i gang. Og ”Præsentere”, fordi
det er her læreren og klassen afslutter projektet.
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Engineering design-processen opdeles i denne didaktik i syv delprocesser, der kan beskrives således:

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 idéer: Elevgrupperne forhandler og vælger 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 redskaber.
Forbedre: Elevgrupperne tester, evaluerer og forbedrer prototypen.
Præsentere: Elevgrupperne præsenterer løsning, overvejelser om designprocessen og valg truffet
undervejs.

2.2.1. Elevkompetencer
Der knytter sig en række specifikke elevkompetencer både til engineering design-processen i sin helhed og til de enkelte delprocesser. I denne didaktik har vi valgt at se på,
hvordan arbejdet i delprocesserne understøtter dels kompetencer knyttet til innovation og
entreprenørskab og dels de fælles naturfaglige kompetencer: undersøgelse, modellering,
perspektivering og kommunikation (se kapitel 4).

2.2.2. Engineering som en del af STEM
I denne didaktik tager vi udgangspunkt i, at engineeringforløb kan indlejres i den eksiste-

rende naturfagsundervisning. Det skyldes blandt andet, at vi ser engineering i skolen som
en del af det faglige kompleks, der omtales som STEM. Altså engineering sammen med
Science (naturfagene), Teknologi og Matematik. Det skyldes også, at engineering-projekter
i høj grad understøtter de fire grundlæggende naturfaglige kompetencer. Endelig skyldes
det, at meget i engineering-tænkningen vil kunne bruges, når de fællesfaglige fokusområder skal omsættes til undervisning og prøveafvikling i 7.-9. klasse.
På den anden side er der ikke noget, der begrænser engineering til at udfolde sig sammen
med de øvrige STEM-fag. For nogle lærere vil det være naturligt at samarbejde med fx
sprog eller billedkunst, og, som de efterfølgende kapitler vil vise, så vil kendskab til materialer, forarbejdning og redskaber udgøre en essentiel del af mange engineering-forløb.
Altså ting, der peger kraftigt på, at det kan være hensigtsmæssigt at inddrage håndværk &
design.

2.3. Start og slut på et engineering-forløb
I skolen vil engineering-forløb altså udspille sig som projekter, hvor eleverne arbejder med
en given problemstilling i et tidsmæssigt afgrænset forløb. Forløbet skal både have en begyndelse med rammesætning og en afslutning med præsentation og evaluering(er).
Derfor har den indledende arbejdsproces, Forstå udfordringen, og den afsluttende, Præsentere, didaktisk set en særlig karakter. Det er især i disse to faser, at læreren har muligheden
for at give et engineering-forløb autenticitet, vel vidende at det foregår i en klasse på helt
andre præmisser end i verden uden for skolen. Gennem en diskussion med eleverne af det
narrativ, som sætter udfordringen ind i en større kontekst, har læreren mulighed for at sikre,
at eleverne i projektet oplever en grad af omverdens-autenticitet, som kan virke motiverende og legitimerende. Senere i projektet skulle der gerne opstå en metode-autenticitet, fx i
forbindelse med udviklingen af en prototype, men den har læreren mindre direkte kontrol
over.
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2.3.1. Er alle med?
I indledningen sikrer læreren sig sammen med klassen, at alle kommer ind i projektet på
den rette måde, med den samme opfattelse af, hvad det hele går ud på, og hvad spillereglerne er. Ideelt set kan man allerede i den indledende delproces formulere en række
specifikationer i form af nogle krav, man bliver enige om, at en løsning skal overholde.
Opgaven for eleverne på vej ind i projektet er at trænge til bunds i den autentiske udfordring eller det kompleks af udfordringer, som læreren præsenterer dem for, eller som klassen diskuterer sig frem til i samarbejde med læreren eller med repræsentanter for verden
uden for skolen, fx fra en virksomhed.

2.3.2. Indgåelse af “kontrakt”
I den indledende proces indgår læreren og klassen en slags kontrakt om, hvad der skal
arbejdes med, hvorfor og hvordan. Det udelukker selvfølgelig ikke, at man undervejs i projektet kan lave en time-out eller på anden vis tage en ny diskussion om formål og rammer
i projektet. I nogle forløb har læreren måske på forhånd planlagt ændringer eller stramninger ved, at der undervejs indføres nye problematikker, eller at der stilles nye og sikkert
mere besværlige krav til de løsninger, eleverne arbejder på.
Ligeledes vil det være vigtigt, at projektet afrundes på en synlig måde, så resultatet af
elevernes arbejde bliver belyst gennem en eller anden form for præsentation. Gerne med
en autentisk bedømmelse fra nogen, der ikke har deltaget, men kommenterer løsningen på
dens egne præmisser.

2.3.3. Synlig afslutning
I forbindelse med afslutningen på projektet er det derfor vigtigt, at der er tid til, at der både
reflekteres over, hvad eleverne har lært fagligt, samt hvordan det gik til og over den proces,
eleverne har været igennem. Det kan være vanskeligt, men det er nødvendigt, at læreren
også snakker med eleverne om udviklingen af deres proceshåndtering og deres proceskompetencer.
Endelig må det ikke glemmes, at tager udgangspunkt i den eksisterende omverden. Når
eleverne arbejder frem mod en løsning, arbejder de altså for ”nogen”, der skal hjælpes
eller have løst et problem. For at eleverne kan gøre det tilfredsstillende, skal de dels lære
at perspektivere, det de selv laver i forhold til andre mennesker og i forhold til problemer,
der rækker ud over skolen, dels skal de lære, at de kan blive stillet over for valg, hvor det
er nødvendigt at inddrage overvejelser om, hvornår man gør det rigtige eller det forkerte.
Engineering i skolen har altså også en etisk dimension.

2.4. Undervejs i engineering-forløbet
Mellem projektstart og projektslut arbejder eleverne sammen i grupper for at komme frem
til en løsning. Som det fremgår af beskrivelsen af delprocesserne arbejder de sammen
om at indhente viden, udvikle idéer, planlægge og konstruere en prototype samt teste og
forbedre prototypen. Processen tvinger dem til at håndtere to aspekter samtidig: skaffe sig
forudsætninger for at løse udfordringen og at kunne styre processen.

2.4.1. Skaffe sig forudsætninger for at løse udfordringen

På den ene side arbejder grupperne med at fremskaffe de nødvendige forudsætninger for
at komme frem til en løsning. I forbindelse med et forløb på mindre klassetrin kan læreren
planlægge forløbet, så det er muligt for grupperne at komme igennem udelukkende ved
brug af trial-and-error, men det normale vil være, at det er nødvendigt for grupperne at
inddrage brug af naturfaglig viden. Enten viden de har i forvejen, eller viden de selv skaffer
sig, eventuelt ved at læreren og/eller en ekstern interessent fungerer som faglig konsulent,
eller ved at læreren stiller viden til rådighed på anden vis. De kan eventuelt være nødt til
selv at skaffe sig viden ved at undersøge fænomener eller materialer, så de må bruge deres naturfaglige undersøgelseskompetencer og selv designe eksperimenter.
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Kravet om anvendelse af naturfaglig viden vil, set fra elevernes synspunkt, kunne begrundes med, at mere relevant viden giver et bedre produkt. Fra læreren side er kravet endvidere pædagogisk begrundet. Engineering i skolen er en proces, hvor målet jo blandt andet er,
at eleverne lærer naturfag gennem anvendelse af deres viden.
De skal også bruge viden om materialer og fremstillingsprocesser. Viden som de måske
ikke har, men som de så må udvikle undervejs. I nogle forløb vil det også falde naturligt, at
eleverne bruger metoder fra andre fag, fx fra matematik eller håndværk & design.

2.4.2. At kunne styre processen
På den anden side kræver arbejdet i projektet, at gruppen hele tiden har styr på sin proces.
Hvor er de i processen? Hvad har de udrettet i indtil videre? Hvor vil de hen? Hvordan kan
de komme derhen? Derfor indebærer engineering i skolen mere, end at eleverne lærer faglig viden og at de lærer materialekundskab og -bearbejdelse. Eleverne udvikler en række
essentielle kompetencer, som ikke er knyttet til noget specifikt fag, men til selve det at gennemføre en problemløsende proces. Disse kompetencer, som er knyttet til den proceslæring, der sker, er omtalt i kapitel 4.
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Kapitel 3. Et engineering
-projekt
En lærer fortæller her om et engineering-forløb. Læreren er erfaren, men dette forløb er
første gang, hun har planlagt med udgangspunkt i en konkret engineering-opgave. Opgaven hedder ”Det rene vand – efter oversvømmelsen”. Den findes på Astra.dk (se reference
kapitel 12).
Hun bruger de metodekort, der hører til opgaven, og i sin planlægning tager hun direkte
udgangspunkt i EDP-modellens delprocesser. Metodekortene er udviklet som støtte til engineering-forløb. (Se referencer i kapitel 12).
Læreren har især ambitioner om selv at blive bedre på tre områder:
•
•
•

Hvordan hun kan stilladsere grupperne, så de holder fokus på opgaven, og på de
indgåede aftaler, samtidig med at grupperne selv beholder initiativet og ejerskab i
processerne.
Hvordan hun bedst holder fokus på processen ved at tale med eleverne om, hvor de
er henne i forhold til delprocesserne. Igen uden at det bliver for styrende.
Hvordan hun bedst kan samle op på elevernes læring og fastholde en balance
mellem elevernes faglige læring (om vand, drikkevand, filtrering mv.) og deres proceslæring i den kreative, delvist selvstyrede engineering-proces.

3.1. Læs hvordan det gik
7.a skal for første gang gennemføre et engineering-forløb. Jeg har planlagt et forløb, som
skal give eleverne metoder til at arbejde selvstændigt i det fællesfaglige fokusområde
”Fremtidens drikkevandsforsyning.” De skal arbejde over to fagdage med i alt 12 lektioner.
For at sikre at fokus er på engineeringprocessen, har jeg valgt at styre forløbet ret stramt. I
min planlægning og når jeg snakker med eleverne om deres arbejde, refererer jeg konsekvent til de 7 delprocesser i EDP-modellen.
Dag 1
Forstå udfordringen: Udfordringen er om en pige i et katastrofeområde, der mangler rent
drikkevand. Eleverne ser en film og vi har en klassesamtale om problemerne i udfordringen,
og hvordan man kan arbejde med at løse dem.
Derefter arbejder eleverne i grupper med at reformulere udfordringen, så de får sat deres
egne ord på det problem, de vil løse, og hvem de løser det for. Reformuleringen kommer
op at hænge på en projektvæg. Vi får også styr på de indledende aftaler: Vi har to hele
arbejdsdage til rådighed. I løbet af den første dag skal hver gruppe bygge en prototype til
vandrensning. Den skal testes i biologilokalet.
Undersøge: Med udgangspunkt i metodekortet ”Videnskortlægning” arbejder eleverne med
at få et overblik over den viden, der kan blive nødvendig for at løse udfordringen. På post-it
sedler skriver de fx ”hvad er drikkevand?”, ”hvornår kan man drikke vand?”, ”hvor meget
vand skal man have for at overleve?” De skriver også, hvor de regner med, at de kan få svar
på spørgsmålene. Efterhånden som deres viden udvikler sig, flytter de rundt på post-it-sedlerne.
Vi laver fælles videnskortlægning på et whiteboard, så vi kan dele de gode ideer. Så kommer videnskortlægningen op på projektvæggen.

14

Engineering i skolen

Flere grupper har skrevet noget med bakterier. Det havde jeg ikke tænkt på i planlægningen. Det er naturligt, at der i denne type opgaver opstår uventede spørgsmål ud af elevernes samtaler. Jeg har på forhånd besluttet at lade dem arbejde videre med ”nye” vidensområder og vil evt. følge op efter forløbet, hvis jeg skønner det relevant.
De næste to lektioner er vi i fysik/kemi-lokalet, hvor eleverne fortsætter deres undersøgelser
ved at lave forsøg med destillation og filtrering, som kan svare på nogle af spørgsmålene
fra elevernes videnskortlægning. Og kan inspirere til idéudvikling.
Få idéer: Eleverne undersøger, hvad de har til rådighed til at konstruere et vandrensningsanlæg. Det er let tilgængelige materialer: Plastikflasker, gazebind, sølvpapir og plastikposer.
Eleverne kan bede om ekstra materialer, hvis det stimulerer deres kreativitet.
Dernæst laver vi brainstorm ”bordet rundt”. Eleverne sender de tre bedste ideer rundt, læser
dem og skriver evt. videre på dem. Mens de sidder og skriver på hinandens ideer, vælger
hver gruppe en idé, som de vil gå videre med.
Jeg er bevidst om IKKE at bekræfte eleverne i, om de har valgt den ”rigtige” ide. Det irriterer
eleverne. Og det er tydeligt, at de i megen anden undervisning er vant til, at der er én løsning, der er den rigtige. Det bliver vigtigt for mig at vise begejstring, når eleverne får ideer,
jeg IKKE havde tænkt på forhånd.
Konkretisere: Det er svært at få elever, der ikke elsker at tegne, til at tegne skitser. Men skitsen er vigtig for, at gruppen konkret kan diskutere den valgte idé og senere holde styr på de
ændringer, som de foretager fra første til sidste prototype. Derfor laver jeg et fælles break
og gør kriterierne for skitserne tydelige.
Jeg ville gerne have ladet eleverne arbejde mere kreativt og med flere frihedsgrader, men
det må vente, til de får bedre overblik over de delprocesser, engineering består af. Så efter
en kort proces, hvor de konkretiserer deres idé ved at lave skitser og notere krav til materialer, værktøj og byggeplan, er alle grupper i gang med at konstruere.
Konstruere: Der er efterspørgsel efter andre materialer end dem, jeg har stillet til rådighed.
Det er det uforudsigelige ved engineering (og naturfagsprøven). Jeg kan ikke vide, hvilke
behov der opstår – fx kemikalier til at fjerne bakterierne – og derfor kan det være nødvendigt med tid mellem konkretiserings- og konstruktionsfasen. Ellers må eleverne arbejde med
halvfærdige prototyper, indtil jeg eller de selv skaffer materialerne.
Vi nærmer os afslutningen af dag 1. Jeg laver et break, hvor jeg beder grupperne fortælle
om deres prototyper og om dagens bedste fejl – det vil sige den fejl, de lærte mest af. Det
er grænseoverskridende for nogle af eleverne, at jeg vil have dem til at fortælle detaljeret
om fejl. Nogle grupper har valgt en løsning, som vil kræve mange dage at teste. Derfor
overbeviser jeg dem om, at de skal teste deres halvfærdige prototype. Det kan de også
lære noget af.
Vi rydder op og sætter prototyperne til side eller i test.
Dag 2
Først gennemgår vi skabelonen, som grupperne skal bruge til deres præsentation sidst på
dagen. Det er en god idé at arbejde på den gennem hele dagen, så dagens arbejde løbende kan dokumenteres og til sidst hænges op på projektvæggen.
Forbedre: De testede prototyper fra dag 1 undersøges. Resultaterne er ikke som forventet.
Min stilladsering består nu i at stimulere elevernes nysgerrighed til at undersøge, hvorfor
prototyperne ikke virker som forventet. Jeg vejleder grupperne til at bruge videnskortlægningen, når de leder efter svar. Desuden stilladserer jeg ved at introducere simple metoder
(udseende, lugt, inddampning og pH) til at undersøge, om det drikkevand, der produceres,
er rent.
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Grupperne arbejder videre med at bygge, teste og forbedre i deres eget tempo. Mange
grupper er frustrerede over tidspresset, og at prototypen ikke kan nå at blive helt færdig.
Dag 2 afsluttes med, at eleverne stopper med at forbedre deres prototyper og beslutter,
hvordan den sidste prototype skal præsenteres som deres løsning, samtidig med at de præsenterer deres projektvæg.
De fortæller om de beslutninger, de tog for at komme fra den første skitse til den færdige
løsning, hvilken naturfaglig viden de inddrog for at komme frem til løsningen og løsningens
sammenhæng med omverdenen. De beskriver også, hvordan gruppens proces var i forløbet.
Eleverne bliver selv overraskede over, at deres udbytte (deres læring) ikke kun afhænger
af, om prototypen virker, men lige så meget af de refleksioner og de fejl, de har gjort sig
undervejs. De fleste er enige om, at de både har lært noget om vand og vandrensning. Og
om, hvordan man arbejder sammen for at planlægge og løse en opgave.
I forløbet her lærte læreren, hvor vigtigt det er at understøtte elevernes eget initiativ og
ejerskab og at hun ved at udvise begejstring, når der opstod nye og for hende ukendte
løsningsdesigns bl.a. kunne understøtte dette initiativ.
Det viste sig hurtigt, at det var nødvendigt for læreren at gøre noget aktivt for at holde elevernes fokus på processen frem for slut-produktet. Hertil benyttede hun figuren af EDP-processen som start og slut på dagen og talte med eleverne om arbejdet i delprocesserne.
For at understøtte dette arbejde vil hun fremover yderligere fokusere elevernes opmærksomhed på processen ved at fremhæve resultaterne af delprocesserne, skriftligt eller som
minimum ved at tale med eleverne om resultaterne efter de enkelte delprocesser.
I første omgang havde læreren kun printet en enkelt EDP-model til ophængning i klassen,
men fremover vil hun printe den til alle grupperne. Det vil give hende mulighed for at henvise til EDP-modellen som et landkort, når hun stilladserer grupperne, og give grupperne
mulighed for selv at holde overblikket og dermed en større sandsynlighed for ejerskab til
processen.
Læreren havde planlagt en præsentation, hvor grupperne både skulle fortælle om den naturfaglige viden, de havde anvendt i arbejdet med deres løsningsforslag, og hvordan deres
proces havde været på vej mod løsning af udfordringen. Det virkede som en god ramme for
præsentationen. Især var det tydeligt, at dette skulle pointeres over for grupperne for at få
eleverne til at reflektere over det faglige udbytte i forløbet.
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Kapitel 4. Kompetencer,
der trænes i engineering
i skolen
I kapitel 2 blev de syv delprocesser, der indgår i Engineering Design Processen (EDP-modellen) karakteriseret helt kort. Formålet var at give et hurtigt indtryk af, hvad det er der
foregår i klassen i forbindelse med hver delproces. Hvad er det læreren gør, hvad er det
eleverne foretager sig, og hvor skal det føre hen?
I dette kapitel gennemgås de syv delprocesser igen, men nu med vægt på, hvad det er,
eleverne lærer i forbindelse med delprocesserne. Vi vælger at beskrive elevernes arbejde og læring på kompetenceniveau uden specifikke referencer til enkelte grundskolefag.
Dette fastholder fokus på vores syv engineering design-delprocesser og deres mulighed
for at skabe muligheder for læring af faglig viden og faglige færdigheder. Vi overlader det
til lærere at formulere de konkrete faglige færdigheds- og vidensmål ud fra deres konkrete
fagdidaktiske mål med det specifikke undervisningsforløb. Denne faglige målsætning kan
ikke udelades i konkrete undervisningsforløb, den er delvist eksemplificeret i undervisningseksemplet i kapitel 3 og bliver yderligere eksemplificeret i tre undervisningseksempler
i kapitel 9.

4.1. Hvad træner eleverne, når de arbejder med engineering i skolen
Vi har valgt IKKE at indføre en række specifikke “engineering-kompetencer”. I stedet beskriver vi, hvordan det, eleverne foretager sig i forbindelse med de enkelte delprocesser,
forholder sig til to sæt af kompetencer, som allerede er kendt i skolesammenhæng. Vi har
valgt at karakterisere engineering-undervisningen i forhold til fem generelle kompetencer,
der tilsammen udgør en elevs innovationskompetence. Desuden beskriver vi, hvordan engineering-undervisning støtter udviklingen af de fire naturfaglige delkompetencer.
Men før vi kan sige noget om ovenstående, er det nødvendigt med en yderligere karakteristik af, hvad eleverne foretager sig i forbindelse med de syv delprocesser. Altså at give en
udbygning af det, der står i kapitel 2.

4.2. Mere om de syv engineering delprocesser
Når en elev, som medlem af en elevgruppe, arbejder sig gennem et engineeringforløb,
stilles der krav til, hvad eleven mestrer, og elevens mestring trænes tilsvarende undervejs.
Kravene kommer både fra selve opgaven, fra læreren, fra de andre elever i gruppen og fra
eleven selv.
Nedenstående karakteristik af de syv delprocesser er igen helt kort og domineret af stikord.
Vi henviser til kapitel 8 for en længere og mere beskrivende gennemgang af de syv delprocesser.
Udgangspunktet er, at den enkelte elev på samme tid er nødt til at forholde sig til opgaven,
til sin gruppe, til læreren, til hele klassen, og eventuelt til eksterne aktører. I forbindelse
med et engineeringforløb vil en elev derfor befinde sig i situationer, hvor det - implicit eller
eksplicit formuleret - er nødvendigt, at eleven udfører og dermed træner følgende, for at
processen kan lykkes og føres til ende:
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Forstå udfordringen: Eleven tager ansvar, bidrager til processen, afkoder budskaber, stiller
spørgsmål og fremsætter selv budskaber. Eleven omsætter ønsker og behov til specifikationer, reformulerer, analyserer og fortolker.
Undersøge: Eleven samtaler om viden, kortlægger (specificerer) viden, formulerer vidensbehov, skelner mellem forskellige typer viden og håndterer viden funktionelt (dvs bruger
viden). Eleven tager beslutninger om undersøgelser (af manglende viden), tilrettelægger
undersøgelser og undersøger udvalgte problemfelter, analyserer, fortolker, fremsætter budskaber (konklusioner), samt reflekterer over egen viden og gruppens viden.
Få ideer: Eleven forpligter sig over for opgaven, genererer idéer, argumenterer, forklarer
(ideelt set med faglige argumenter), foreslår, forhandler, beslutter. Eleven er engageret,
risikovillig, fleksibel, lyttende og afgrænsende.
Konkretisere: Eleven illustrerer sine idéer i skitser, omsætter mentale og sproglige modeller
til udtrykte modeller (se kap. 9). Eleven analyserer og bearbejder kritisk (fx fremstillingsprocessen, materialers egenskaber eller prototypens virkemåde). Eleven forklarer, lytter,
planlægger, træffer valg (fx om materialer og fremstillingsprocesser), beskriver, laver aftaler
og fordeler roller.
Konstruere: Eleven følger aftaler, tidsplaner og arbejdsplaner, afkoder instruktioner og/
eller arbejdstegninger, planlægger, forarbejder materialer, udfører konstruktionsarbejde.
Eleven bruger viden funktionelt, improviserer og argumenterer for ændringer. Eleven tager
forholdsregler i forbindelse med eventuelle gener eller farer.
Forbedre: Eleven er vedholdende, kritisk i forhold til eget og andres arbejde, diskuterer,
lytter, tester og afprøver ift. specifikationer, observerer, dokumenterer og analyserer. Eleven
træffer vidensbaserede valg om ændringer af prototypen, anvender naturfaglig viden til at
analysere og forklare prototypen. Eleven erkender og lærer af fejl.
Præsentere: Eleven skaber overblik, vælger kommunikationsstrategi, analyserer publikum,
er empatisk og brugerrettet. Eleven forholder sig konstruktivt, kritisk og etisk til eget og
andres arbejde. Eleven bruger (naturfaglig) viden funktionelt og analytisk, lytter og konkluderer.

4.3. Innovative kompetencer
Elevernes arbejde og læring i forbindelse med de syv delprocesser sættes her i relation til
nogle mere generelle - såkaldte innovative - kompetencer.
Der er forskellige opfattelser af, hvordan man skal beskrive innovative kompetencer. Her
har vi valgt at tage udgangspunkt en forholdsvis kort og konkret beskrivelse, der er givet i
forbindelse med en undersøgelse af, hvordan man tester innovationskompetencer i gymnasiet . Selv om der er tale om et arbejde, der er knyttet til gymnasiet1, mener vi at kompetencebeskrivelserne – fordi de er konkrete – også egner sig til at beskrive innovativt arbejde i
grundskolen.
Innovationskompetencen består i denne beskrivelse af fem underkompetencer, som vi her
kort og forholdsvis frit i forhold til forlægget karakteriserer gennem en række kodeord:
Kreativitetskompetence: Eleven kan identificere relevante problemer, kan genere idéer og
kan arbejde med og kritisk vurdere egne og andres idéer.

Beskrivelserne af kompetencerne er konkrete og velfunderede i gymnasiets undervisningspraksis, fordi de delgende lærere bidrog med refleksioner, diskussioner og afprøvning i egen praksis. Fortolkningen af innovationskompetencen repræsenterer forskellige fag inden for de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige faggrupper fra både STX, HHX og HTX. Læs mere her om projektet “Gymnasiet tænkt forfra”: https://www.
emu.dk/modul/gymnasiet-t%C3%A6nkt-forfra.

1
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Samarbejdskompetence: Eleven kan tage ansvar for og bidrage til et samarbejde bl.a. ved
at tage forskellige roller og ved at overholde udstukne mål for samarbejdet.
Navigationskompetence: Eleven kan håndtere viden på en funktionel måde, kan deltage i
komplekse arbejdsprocesser og kan danne sig overblik over opgaver og problemer.
Handlekompetence: Eleven kan tage en risiko, kan sætte sig selv i spil, kan foretage informerede valg og kan søge information og viden.
Formidlingskompetence: Eleven kan kommunikere engagerende og overbevisende og kan
vælge mellem flere kommunikationsteknikker.
Vi skal tilføje, at vi mener, at formidlingskompetencen må udvides, så det indgår i denne
kompetence, at eleven kan lytte til det, andre siger, og bruge det kritisk i forbindelse med
egen tænkning og handling. Denne udvidede formidlingskompetence kalder vi herefter for
kommunikationskompetencen.
Man kan sammenholde de funktioner og krav, der karakteriserer de syv EDP-delprocesser,
med de fem innovationskompetencer ved at sætte dem op på skemaform. Et kryds angiver,
at når eleven arbejder (ideelt) i den givne EDP-delprocessen, trænes den angivne innovationskompetence gennem engineering.
Innovationskompetencer
EDP-delprocesser

Kreativitet

Samarbejde

Navigation

Handle

Kommunikation

Forstå udfordringen

X

X

X

X

X

Få idéer

X

X

X

X

Undersøge

X

X

Konkretisere

X

X

X

Konstruere

X

X

X

Forbedre

X

X

X

X

X

Præsentere

X

X

X

X

X

X

X
X

Tabel 1: Innovationskompetencer i de syv EDP-delprocesser. Et kryds angiver, at kompetencen trænes
gennem at arbejde i den givne delproces.

Det er vigtigt at påpege, at disse kompetencebeskrivelser også gør det muligt at udpege
de essentielle proceskompetencer, nemlig kompetencerne knyttet til navigation, handling,
samarbejde og kommunikation.

4.4. De fire naturfaglige kompetencer
De innovative kompetencer er ikke fagspecifikke, men generiske. Der er i høj grad tale om
kompetencer, som sætter eleven i stand til at mestre krav, der hører til at gennemføre selve
processen. Det er anderledes med de fire, kendte naturfaglige delkompetencer: undersøge,
modellere, perspektivere og kommunikere. Disse kompetencer indgår i de faglige mål for
alle fire naturfag. Også disse kompetencer trænes i forbindelse med engineering-forløb.
De fire naturfaglige delkompetencer kan med udgangspunkt i ”Vejledning til grundskolens
prøver i fagene fysik/kemi, biologi og geografi - 9. klasse” (Januar 2018) sammenfattes som:
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Undersøgelseskompetence: Eleven kan gennemføre naturfaglige undersøgelser med udgangspunkt i et eller flere naturfaglige spørgsmål. Heri indgår overvejelser og beslutninger
i relation til hypoteser, variable, databehandling og konklusion.
Modelleringskompetence: Eleven kan anvende modeller til at vise sammenhænge mellem
faglige begreber, til at forklare og demonstrere naturvidenskabelige principper eller fænomener eller til at underbygge faglige argumenter. Eleven har en forståelse af naturfaglige
modeller og af de begrænsninger og anvendelsesmuligheder, det kan give at reducere
kompleksitet i en model.
Perspektiveringskompetence: Eleven kan med udgangspunkt i naturfagene relatere
problemstilling og arbejdsspørgsmål til elevens egen omverden og samfundsmæssige
problemstillinger og handlemuligheder. Herunder udvise et nuanceret syn på en given problemstilling ved fx at belyse interessemodsætninger eller opstille naturfaglige argumenter.
Kommunikationskompetence: Eleven kan både selv kommunikere om en problemstilling
og håndtere andres kommunikation. Heri indgår elevens egen brug af fagbegreber og argumentation, samt kildekritik og forståelse af afsender, budskab og modtager.
Kommunikationskompetencen her er stort set sammenfaldende med formidlingskompetencen under Innovationskompetencen.
Ligesom vi gjorde med innovationskompetencerne, kan man sammenholde de syv EDP-delprocesser med de naturfaglige kompetencer på skemaform. Et kryds angiver, at når eleven
arbejder (ideelt) i den givne EDP-delprocessen, trænes den angivne naturfaglige kompetence gennem engineering.
De naturfaglige delkompetencer
EDP-delprocesser

Undersøge

Modellere

Forstå udfordringen
Få idéer

X

Undersøge

X

X

Konkretisere

X

X

Konstruere
Forbedre
Præsentere

Perspektivere

Kommunikere

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Tabel 2: De naturfaglige delkompetencer i de syv EDP-delprocesser. Et kryds angiver, at kompetencen
trænes i den givne delproces.

Igen fremgår det, at elevernes arbejde i forbindelse med engineering-forløb har stort potentiale til at støtte læring af allerede kendte kompetencer.
Dertil kommer den mere konkrete faglige læring, som også fremmes i forbindelse med
engineering-opgaver. Denne læring er helt afhængig af og tæt knyttet til indholdet af den
udfordring, som eleverne arbejder med at løse. Så her henvises til formuleringer i de enkelte forløb.
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4.5. Elevens forarbejdningskompetence
Engineering-aktiviteter indeholder praktisk-konstruktive-optimerende elementer, hvor eleverne træner, hvad vi med inspiration fra grundskolefaget håndværk & design har valgt at
kalde forarbejdningskompetencen. I forarbejdningskompetencen indgår, at eleverne lærer
at anvende værktøjer, redskaber og maskiner til hensigtsmæssigt at forarbejde forskellige
materialer, når de konstruerer en prototype og en løsning.
Træningen af elevernes forarbejdningskompetence hænger sammen med, hvilke typer materialer, som eleverne skal lære at forarbejde. Hvis den prototype, som eleverne forsøger at
konstruere, kan laves med materialer, som de kender fra fx håndværk & design, så skal de
lære at bruge håndværktøjer og redskaber som fx hamre, save, synåle, sakse, målebånd
og knive.
Forarbejdningskompetencen kan også udvikles gennem de designprocesser som kendes
fra fx Makerspace-bevægelsen og FabLab-konceptet. Her skal eleverne fx opnå færdigheder i at bruge og få viden om fx en 3d-printer, laserskærer, folieskærer, CNC-fræser,
loddekolbe samt programmeringsværktøjer, hvor eleverne lærer at lave digital fabrikation.
Grundtanken er, at børn og unge ikke alene skal forbruge medier og teknologi. De skal
også kunne tænke værktøjer baseret på digital og fysisk teknologi som en naturlig del af
problemløsning i deres hverdag samt lære at forholde sig kritisk til de teknologier, de omgås.
Engineering-aktiviteter kan bidrage til at styrke elevers håndværksmæssige færdigheder
i et sådan omfang, at de på et senere tidspunkt selvstændigt kan vælge det rette værktøj
eller redskab til materialeforarbejdning ud fra konkrete behov og hensigter. Det er i engineering-forløb dog ikke primært et mål, at eleverne lærer håndværksmæssige færdigheder,
men at de benytter relevante håndværksmæssige færdigheder til at udvikle og forbedre en
prototype og derudfra udvikle en løsning på deres udfordring.
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Kapitel 5. Lærerens
rolle og stilladsering
Engineering-aktiviteter udfordrer traditionelle måder at tilrettelægge og gennemføre
naturfagsundervisning på, fordi engineering er organiseret som problemorienteret projektarbejde, hvor eleverne fordyber sig i at konstruere en prototype gennem iterative designprocesser. Lærerrollen knyttet til projektorienterede arbejdsformer karakteriseres ofte som
facilitatoren, der hjælper elevgrupper med at definere og nå et fælles mål. Til dette arbejde
stilladserer læreren elevgruppernes arbejde med forskellige strategier.

5.1. Hvordan stilladserer man elevernes arbejde?
I engineering-aktiviteter arbejder eleverne i grupper, så stilladseringen skal understøtte de
kollektive arbejdsprocesser. Elever i en gruppe støttes i deres nærmeste udviklingszone
med stilladsering. Nærmeste udviklingszone er forskellen mellem det niveau, hvor gruppen
kan løse en opgave med støtte fra læreren og det niveau, hvor elevgruppen selvstændigt
kan løse en opgave.
Det kan være en fordel at skelne mellem to former for stilladsering:
•
•

Struktureret stilladsering, som er den stilladsering der foregår, når læreren fra starten i forbindelse med sin planlægning overvejer, på hvilken måde og hvor meget
eller hvor lidt grupperne skal støttes.
Situeret stilladsering, som læreren beslutter at give i en her-og-nu-situation, hvis hun
ser, at der er brug for støtte.

Uanset om der er tale om struktureret eller situeret stilladsering, er det relevant at overveje,
hvad formålet er med stilladseringen.
Skal stilladseringen:
•
•
•
•
•
•

fange elevernes interesse?
reducere deres frihedsgrader i forskellige delprocesser?
fastholde deres fokus på læringsmålene?
fremhæve kritiske elementer ved arbejdsprocessen?
støtte eleverne gennem frustrerende faser?
vise dem handlemuligheder, når udfordringer opstår?

God og velovervejet stilladsering bidrager til at styrke elevernes udbytte af engineering.
Når et engineering-forløb lykkes, kan eleverne opleve, at engineering skaber en relevant
og varieret naturfagsundervisning, som hjælper dem til at forstå naturfaglige begreber og
teori bedre. Lærere må arbejde hen imod, at arbejdsformen ud over den faglige læring
styrker elevernes kreativitet og innovationsevne – samt deres proceskompetencer. Desuden kan man opleve, at nogle elever indtager nye roller, fx. at elever, som normalt ikke er
særligt aktive i undervisningen, bliver aktive.
Men engineering kan også være udfordrende for elever, som normalt er gode til at følge en
forsøgsvejledning. Der er ikke nødvendigvis én forudbestemt vej til løsning af en engineering-udfordring. Det kan skabe usikkerhed for elever, som ellers trives godt med forsøgsvejledningens trygge anvisninger, hvor hele undersøgelsesprocessen er struktureret som en
bageopskrift.
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I forhold til stilladsering af delprocesserne i EDP-modellen har vi følgende råd:
•

Engineering-udfordringen skal selvfølgelig introduceres klart og overbevisende,
så ejerskabet videregives til eleverne. Men det også vigtigt, at der en åbenhed om
udfordringen, så det giver plads til en dialog med grupperne/klassen.

•

Mange steder undervejs i processen er der en risiko for, at en gruppe glemmer udfordringen og fx springer direkte til at konstruere en prototype. Derfor kan det være
nødvendigt, at læreren undervejs fastholder gruppens fokus ved at minde den om
deres formulering af problemstillingen.

•

EDP-modellen gør det nemmere at skabe overblik over arbejdsprocessen. Stop op
engang imellem og mind gruppen om, hvor den er i processen, hvilken delproces
den er i gang med. Igen kan processen struktureres ved brug af metodekort, og læreren kan eventuelt fastholde en gruppe en bestemt delproces ved at stille krav om,
at gruppen skal nå et bestemt resultat i delprocessen, før de går videre.

•

Det kan være en god ide at holde fokus på den faglige læring ved at lade grupperne forklare prototypens virkemåde undervejs i processen, så læreren eller de andre
grupper kan stille spørgsmål eller bede om bedre forklaringer før den endelige
præsentation.

•

Målet med stilladseringen er ikke bare at støtte grupperne i at komme frem til et resultat i form af en løsning. Målet er overordnet at styrke elevernes proceskompetencer, så stilladsering i sidste ende bliver overflødig. Stilladseringsmetaforen signalerer
jo netop, at stilladset skal pilles ned igen på et tidspunkt.

5.2. Lærer/elev-dialog
Central for stilladseringen er lærer/elev-dialogen, hvor man som lærer stiller produktive
spørgsmål, der stimulerer den enkelte elev eller hele gruppen til at arbejde videre.
I de indledende delprocesser kan åbne spørgsmål, der inviterer til dialog og afklaring, sende eleverne i den rigtige retning uden at være for styrende.
Undervejs må læreren hele tiden vurdere, om der er behov for at blande sig. Hvis man stiller spørgsmål er det vigtigt, at lade gruppen (eller grupperne) tænke over spørgsmålet og
diskutere mulige svar med hinanden indbyrdes. I videst mulig omfang bør man lade eleverne selvstændigt forsøge at udvikle deres svar, fordi det styrker både læring og ejerskab,
når det er elevernes svar og bud på forbedringer, som bliver udgangspunktet for den videre
proces.
Hvis nogle grupper har svært ved at komme i gang eller er gået i stå og er ved at miste
modet, mens andre grupper tydeligvis arbejder sig fremad, kan det være en god idé at lave
en time-out, og lade hver gruppe aflægge en statusrapport eller fortælle, hvad de har fået
af gode idéer, så de rådvilde grupper får hjælp ad denne vej.

5.3. Elevers frihedsgrader
Engineering-aktiviteter indeholder mange muligheder for at lade eleverne træffe selvstændige 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 delprocesserne
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.
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Nedenstående skema over frihedsgrader (se tabel 3 nedenfor) angiver nogle muligheder
for at differentiere elevernes arbejde i et engineering-forløb. Skemaet kan bruges til at
planlægge stilladseringen. Hvis man planlægger flere forløb i den samme klasse angiver
skemaet endvidere en progression i sværhedsgraden af det planlagte projekt.
Struktureret forløb

Guidet forløb

Åbent forløb

Meget få valg og frihedsgrader for grupperne.

Nogle valg og frihedsgrader for grupperne.

Mange valg og frihedsgrader for grupperne.

Grupperne arbejder ud
Grupperne vælger en forfra lærerformuleret forstå- ståelse af udfordringen fra
Forstå
else af udfordringen.
lærerens liste.
udfordringen

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

Grupperne arbejder efter
præcise instruktioner med
at finde viden om udfordringen.

Grupperne vælger melGrupperne vælger selv,
lem forslag fra læreren til,
hvordan de vil få viden
hvordan de kan få viden om om udfordringen.
udfordringen.

Få idéer

Læreren styrer gruppernes 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 mellem forskellige forslag fra
læreren til, hvordan de vil
konkretisere en løsning.

Grupperne vælger selv,
hvordan de vil konkretisere en løsning.

Læreren fastlægger
materialer, værktøjer og
konstruktions-proces
sammen med grupperne.

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

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

Læreren fastlægger
afprøvnings- og testprocedure og hjælper grupperne med at vurdere,
hvordan deres prototype
kan forbedres.

Grupperne kan vælge mellem flere forslag til afprøvnings- og testprocedurer
og vurderer forbedring af
deres prototype og løsning
efter givne kriterier.

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

Læreren hjælper grupperne med at præsentere
deres løsning.

Grupperne følger en vejledning for, hvordan løsningen
skal præsenteres.

Grupperne planlægger
selv medie og format og
præsenterer selvstændigt.

Undersøge

Konstruere

Forbedre

Præsentere

Tabel 3: Frihedsgrader i elevernes arbejdsprocesser i engineering

5.3.1. Hvor meget og hvor lidt styring?
Det er en balance, hvor meget man som lærer skal styre elevernes frihedsgrader i de forskellige delprocesser. Man skal huske, at endemålet er, at eleverne i en klasse kan gennemføre komplekse forløb med så lidt stilladsering som muligt.
På den ene side kan for meget støtte fra lærerens side være demotiverende, fordi grupperne mister den motivation, der ligger i at have initiativet. På den anden side kan for lidt
styring også virke demotiverende, fordi eleverne mister overblik over retning i designprocessen, så de frustrerede ender i en situation, de ikke kan overskue. Men elevernes nærmeste udviklingszone er en dynamisk størrelse, så man må overveje progression for elevernes
frihedsgrader, når man laver flere engineering-forløb i den samme klasse.
I de første forløb i en klasse kan det vise sig, at projektformen ikke gavner hverken de mindre selvtillidsfulde eller de meget ressourcestærke elever. Det er den store midtergruppe af
elever, som i første omgang har størst udbytte af engineering. Alligevel viser det sig, at efter
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flere gennemprøvninger vil en overvejende del af en klasse generelt opnå et højere fagligt
såvel som et processuelt udbytte af engineering-aktiviteter med store frihedsgrader. Det
skyldes, at eleverne gradvist udvikler deres kompetencer til at forstå, planlægge, overskue,
og gennemføre processer.

5.4. Læringsmål
For at synliggøre hvad der forventes af eleverne, kan læringsmål bruges til at formulere de
faglige produkt- og procesmæssige krav til løsning af en engineering-udfordring.
Her følger et eksempel, hvor to lærere har planlagt og gennemført et forløb med engineering-udfordringen ”Varm kakao”, som ligger på Astra.dk. Lærerne har brugt læringsmålene
og frihedsgradsskemaet (tabel 3) til at tilrettelægge forløbet:
Vi gennemførte engineering-udfordringen ”Varm kakao” på en fagdag i 6.a+b. Da eleverne
ikke er vant til at arbejde på egen hånd, havde vi tilrettelagt forløbet som et guidet forløb.
Da vi planlagde forløbet, kunne vi godt se, at tidsplanen var lidt presset, så vi besluttede at
lave fagdagen meget struktureret.
Tidsplanen var i grove træk:
8:10 - 8:50

Tjek ind - Forstå udfordringen

12:00 - 12:30

Gøre bedre

8:50 - 9:10

Få Ideer

12:30 - 13:00

Pause

9:10 - 9:50

Designe

13:00 - 13:10

Teste

9:50 - 10:40

Konstruere

13:10 - 13:50

Lave fremlæggelse klar

10:40 - 11:10

Pause

13:50 - 14:00

Feedback

11:10 - 11:20

Teste

14:00 - 14:10

Sidste oprydning

11:20 - 12:00

Undersøge

Efterfølgende kunne vi se, at vi skulle have givet eleverne mere tid i starten af forløbet, så
de gennem en afklaring havde været bedre klædt på til at konstruere og forbedre deres
prototype.
Læringsmålene for forløbet var:
•
•
•
•

Eleven kan gennemføre en enkel undersøgelse af isoleringsmaterialers funktion på
baggrund af egne forventninger om valgte materialer og tykkelse.
Eleven kan lave en model af forholdet mellem temperatur og isoleringsmateriale.
Eleven kan relatere isoleringsmaterialer til deres egen hverdag, fx i huse.
Eleven kan formidle og har viden om isoleringsmaterialers egenskaber.
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Af tabellen nedenfor fremgår, hvordan vi i detaljer havde planlagt dagen med aktiviteter,
tegn på læring og anvendte metodekort.
Arbejdsproces

Tegn på læring

Aktiviteter

Metodekort

Udfyldt problemskitse.

Dagens program og mål.
Oprydning fokus!
Minde om at de skal
dokumentere undervejs.
Læs udfordringen.
Udfyld problemskitse.
Rubric.

Problemskitse.

Tre ideer fra hver gruppe
med overskrift.

Brainstorm

Associationsbrainstorm.

Opstil hypotese
Afprøve hypotese
Sammenligne
Forberede temperaturer/
målinger

Varmeledningsaktivitet.
Udfyld testark.
Test efter 30 minutter.
Udfyld testark med resultat.

Videns-kortlægning.

Arbejdstegning.
Tydelig arbejdsfordeling.

Læs udfordring igen.
Udfyld arbejdstegning.
Præsenter arbejdstegning i
matrix grupper.

Arbejdstegning.
Planlæg.
Arbejdsfordeling.

Produkt.

Husk arbejdstegning og
arbejdsfordeling.
Konstruer.

Arbejdstegning.
Planlæg.
Arbejdsfordeling.

Gennemført måling.
Behandling af resultater.

Se video “Hold varmen på
vandet”.
Konstruer ny beholder/ eller
forbedring af første model.

Udfyld prototypetest.
Skriv på arbejdstegningen hvad i vil
ændre.

Alle hjælper med noget i
udarbejdelse af præsentationen.

Arbejd ud fra succeskriter
erne.

Forstå
udfordringen

Få ideer

Undersøge

Konkretisere

Konstruere

Forbedre

Præsentere
Feedback

(hvordan kunne
løsningen være
endnu bedre)

Eleverne skal efter engineeringforløbet besvare et
spørgeskema. De får adgang
til det via et link.

5.5. Organiserende hensigter
Ovenstående eksempel illustrerer læreres tilrettelæggelse af engineering-aktiviteter på en
fagdag med læringsmål, stilladsering, en stram tidsplan, metodekort og indledende præsentation af engineering-udfordringen.
Når man skal sammentænke læringsmål og progression i engineering-aktiviteter, kan man
med fordel tænke rækkefølgen af delprocesserne som organiserende hensigter. Organiserende hensigter nedbryder zonen for nærmeste udvikling i mindre konkrete progressionstrin, som eleverne kan arbejde sig igennem ud fra deres givne forudsætninger og
kompetencer. Forudsætninger og kompetencer som udvikler sig efterhånden, som eleverne
gennem deres arbejde med engineering-udfordringen nærmer sig deres løsning. Organiserende hensigter er således de målformuleringer, som styrer lærerens arbejde med eleverne
undervejs i arbejdsprocessen. Dette arbejde er styret af dels af de ultimative hensigter dels
af umiddelbare hensigter.
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Ultimative hensigter er det, som eleverne skal kunne ved slutningen af et engineering-forløb, hvilket jo egentlig er læringsmålene. De umiddelbare hensigter er dem, som eleverne
umiddelbart kan arbejde med og indfri gennem de forskellige delprocesser.
Denne skelnen mellem ultimative hensigter, som læringsmålene eleverne skal opnå til slut
og umiddelbare hensigter, som mål eleverne arbejder med undervejs, kan hjælpe læreren
med at sikre sig, at eleverne umiddelbart kan gå i gang med aktiviteten, men også at de
kan arbejde sig frem til læringsmålet. Man kan så stilladsere elevernes arbejde ved at indføre flere delmål mellem de umiddelbare og ultimative.
I eksemplet ovenfor er læringsmålene det samme som de ultimative hensigter med forløbet,
altså at eleverne kan lave undersøgelser og modeller af isoleringsmaterialer samt relatere
denne viden til deres egen hverdag og kommunikere om det.
For at nå denne erkendelse arbejder eleverne med forskellige delprocesser undervejs i
løbet af dagen. Til hver af disse aktiviteter er knyttet en umiddelbar hensigt, som tilsammen
danner en læringsprogression for hele dagen.
Rækkefølgen af de umiddelbare hensigter er følgende: Fortolke udfordringen med egne
ord > Finde på tre løsningsforslag > Lave arbejdstegning > Konstruere prototype > Undersøge hvor godt prototypen holder på varmen > Evaluere om varmeledningen kan formindskes
> Forbedre prototypen > Teste varmeledningsevnen igen > Præsentere > Evaluere egen
læring.
Hvis de umiddelbare hensigter er velvalgte, som de er i eksemplet ovenfor, knytter de an til
den næste umiddelbare hensigt i læringsprogressionen, og tilsammen leder de umiddelbare hensigter frem mod læringsmålene for hele engineering-forløbet.
I slutningen af læringsprogressionen kan den ultimative hensigt derfor gives til eleverne
som en umiddelbar hensigt. Hvis eleverne uden problemer når igennem alle aktiviteterne, er læringsmålet nået. Hvor godt en tænkt læringsprogression fungerer, ved man ikke,
førend den er afprøvet. Læringsprogressionen kan så efterfølgende kvalificeres ved at
indsamle data og vurdere elevernes læring.
På Astra.dk er der til hvert engineering-forløb foreslået en aktivitetsplan, som i praksis
anbefaler en rækkefølge af organiserede hensigter som kvalificerer eleverne til at opnå
læringsmålene.
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Kapitel 6. Hvad laver
ingeniører?
6.1. Hvorfor er engineering vigtigt? Hvordan bringes det ind i
undervisningen?
Undersøgelser fra blandt andet USA har vist, at mange skoleelever ikke ved, hvad ingeniører arbejder med. Det gælder sandsynligvis også for forældrene. De har ikke blik for den
enorme rolle, som ingeniører spiller for den måde, vi lever vore liv på: Hvordan vi bor, hvad
vi spiser og drikker, hvordan vi transporteres, hvordan vi kommunikerer med hinanden,
hvordan vi underholdes, hvor vores energi og fødevarer kommer fra, hvad der sker med
vores affald. Listen kan nærmest fortsættes i det uendelige. Vi er på godt og ondt omgivet
af produkter og processer, der er skabt af ingeniører.
Men hvis ingeniører er vigtige på så mange områder, hvorfor er det så ikke mere tydeligt,
hvem de er og hvad de arbejder med? Forklaringen kan være, at det er de færreste mennesker, der i deres hverdag kommer i kontakt med ingeniører. Andre professioner kender vi
langt bedre, fordi vi jævnligt møder dem: Skolelærere, læger, håndværkere, ekspedienter,
sosu’er, buschauffører, tjenere. Fortsæt selv listen.
Så måske er det i forbindelse med et engineering-projekt en god ide at snakke med eleverne om, hvad det er, ingeniørerne arbejder med.

6.1.1. Hvem har lavet lampen?
Det kan være en god idé at tage udgangspunkt i noget konkret, fx en lampe i klasseværelset. Hvis lampen er ny og ser smart ud, er det ikke sikkert, at det er en ingeniør, der har
formgivet den, men måske en arkitekt eller en designer. Men det er garanteret en ingeniør
(eller flere), der har designet fatningen, den dims der holder pæren fast. Det er også ingeniører, der har designet pæren. Og det er ingeniører, der har designet de maskiner, der laver
både pæren og fatningen og selve lampen. Det er også ingeniører, der har designet de
ledninger, der fører strøm fra elværket og hen til lampen, og de afbrydere, relæer og sikringer, der sidder på væggen nede i skolens kælder (eller i et skab ude på gangen). Og det er
ingeniører, der har designet de maskiner, der laver både ledninger, relæer og sikringer.
Man kan kigge sig mere om i klasseværelset. Hvad enten det er møblerne, gulvbelægningen, vægmalingen, loftet, vinduerne eller tavlen, kan man roligt regne med, at det er ingeniører, der har designet de maskiner, der har fremstillet dem. Og det er ingeniører, der har
planlagt de fabrikker, hvor maskinerne står, og ingeniører som har konstrueret de lastbiler,
som kørte tingene hen til skolen, da den blev bygget. Og de veje, som lastbilerne kørte på,
og de trafiklys, som lastbilerne måske standsede ved. Og de boretårne, der pumpede olie
op til brændstof og den fabrik – kaldet et raffinaderi – der lavede den dieselolie, som lå i
lastvognens tank. Og hvis tingene er blevet transporteret over havet, så er det ingeniører,
der har designet skibene og havnene og de radaranlæg, som forhindrer skibsulykker. Og
de navigationssystemer, der viser vej for skibene. Bliv selv ved.
Måske på sin plads at citere et debatindlæg fra ingeniørforeningens blad Ingeniøren:
Forklar dem [dvs. eleverne], at hvis de ønsker at redde fremtidens miljø, opfinde nye energikilder, finde nye miljøvenlige materialer, standse drivhuseffekten, opfinde robotter, lave maskiner, der kan tænke selv, revolutionere ældreplejen, opfinde nye medikamenter, forlænge
livet, hjælpe handicappede, udvikle interstellare rejser eller forske i livets gåde, så kan de
bl.a. vælge at blive ingeniører.
Men heller ikke ingeniørers arbejde er uden problemer eller faldgruber. Også elevernes
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evne til at forholde sig kritisk til engineering skal udvikles. Fx skal eleverne vide, at der
også findes dårlig engineering, som når man designer produkter af plastic uden at overveje,
hvad der skal ske med plasticprodukterne, når de kasseres. Eller man laver passagertog,
som er ubrugelige, fordi de ikke kan bremse og ustandselig går i stykker. Eller når ingeniører lyver om forureningen fra de dieselmotorer, de laver til at sidde i millionvis af biler.

6.2. Teknologisk dannelse som en del af moderne almendannelse
Formålet med at undervise i engineering i skolen er ikke at forsøge at påvirke eleverne til
at blive ingeniører. Formålet er at forhindre, at de sendes ud i det moderne samfund som
teknologiske analfabeter. Undervisning i både E’et og T’et i STEM kan føre til teknologisk
dannelse. Det er en del af moderne dannelse at have en forståelse af, hvor al den teknologi kommer fra, som omgiver os og er med til at definere vore liv. Det skal eleverne lære
i skolen. Blandt andet gennem at arbejde med engineering. Derfor skal den traditionelle
opfattelse af, hvad der er dannende i skolen, udbygges.
I skolens arbejde med at danne møder eleverne traditionelt produkter og processer fra
humanistisk kultur i bredeste forstand. Der arbejdes med spørgsmål som: Hvordan skabes
de kulturelle produkter, hvilken rolle spiller kulturprodukterne, hvordan kan man analysere
dem og forholde sig til dem? Og med fokus på eleverne selv: Hvordan er det selv at skrive
eller fortælle eller tegne eller at optræde? Eleverne skal lære, at de selv kan være kulturfrembringende. Så hvad er det, eleverne lærer, hvilke kompetencer udvikles? Eleverne får
kompetencer, som samfundet har brug for, og som eleverne kan bruge på deres videre vej i
livet.
I skolen arbejder eleverne også med naturvidenskab, dens resultater, dens metoder og processer og dens rolle i kulturen og i samfundet. Helt på samme måde, som det sker med i de
humanistiske fag. Hvis det gøres rigtigt, udvikler eleverne naturvidenskabelig dannelse.
Men i samfund, der, som vores, i udpræget grad bygger på store teknologiske systemer, og
hvor fremtiden kun kan sikres gennem fornuftige og bæredygtige teknologiske løsninger,
skal eleverne også have et tilstrækkeligt mål af teknologisk dannelse.
På den ene side skal de have indsigt i, hvordan ingeniører arbejder. Det er taget op i kapitel
3, der giver en kort karakteristik af ingeniørers arbejdsmetoder. Det er de metoder, eleverne
får indsigt i gennem at deltage i engineering-forløb i deres undervisning.
På den anden siden skal eleverne også forstå og kende eksempler på, hvilken betydning
resultaterne af ingeniørernes arbejde har. Det arbejdes der allerede med både i natur/teknologi og i fysik/kemi i forbindelse med de mål, der har relation til teknologi. Men forståelsen kan uddybes ved inddragelse af engineering i skolen.

6.3. Skole-virksomhedssamarbejde
Involvering af en ekstern partner i form af en ingeniør eller en anden repræsentant for
en virksomhed eller en organisation kan gøre arbejdet med et engineering-projekt mere
autentisk for både lærer og elever. Involveringen kan ske på flere måder, dels ved besøg
på såvel private og offentlige virksomheder, dels ved at en ekstern person besøger klassen
i forbindelse med projektet, hvor han/hun gennem perspektivering, faglig viden og erfaring
tilfører en autenticitet, som det ellers kan være svært at opnå.
En ekstern person (gæsten) kan udfylde mange forskellige roller eller funktioner i forbindelse med et projekt: Faglig ressource, dialogpartner for grupperne eller ekstern kommentator,
der kan forholde sig til både problemstilling, løsningsforslag, fremstillingsprocesser, prototype, tests eller til den løsning, som grupperne præsenterer. Gæsten og gæstens rolle bør
medtænkes allerede i lærerens planlægning af forløbet og gæsten bør indgå i den rammesætning, som aftales med grupperne ved projektets start.
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Hvis der er tale om et længere forløb, vil det optimale være, at gæsten kan besøge projektet mere end en gang, så gæsten har mulighed for at lave aftaler med grupperne og kan
vende tilbage for at se, hvordan projektet udvikler sig eller for at give et aftalt input. Mere
end ét besøg øger også muligheden for at gæsten kommer i en ordentlig dialog med grupperne, når han/hun ikke skal klare det hele i ét skud.
I forbindelse med planlagte besøg af en gæst er det vigtigt, at læreren og gæsten laver
tydelige aftaler om formålet med gæstens besøg og hvilken form besøget/besøgene kan
have, ligesom det skal være klart for eleverne, hvorfor der kommer en gæst i klassen, og
hvad spillereglerne er. I de fleste situationer vil det også være hensigtsmæssigt, at læreren
taler med klassen, når et besøg er overstået: Fik vi det ud af besøget, vi havde planlagt?
Var der noget som overraskede os? Hvilke idéer og informationer kan vi bruge fremadrettet? Gav besøget anledning til at revidere dele af det, vi er i gang med?

6.3.1. Eleverne tager kontakt
I mere avancerede forløb er det også muligt, at eleverne i forbindelse med delprocesser
som Undersøge eller Konstruere får en idé til (med lærerens tilladelse) at kontakte en
virksomhed for at høre, om de kan få hjælp til deres projekt, så et besøg ikke er planlagt fra
starten, men sker på elevernes initiativ. Dette kan også være aktuelt i elevers arbejde med
forberedelse til den fællesfaglige prøve.

6.3.2. Der er hjælp at hente
Det er muligt at booke en engineering-ekspert på www.ekspert.engineerthefuture.dk, hvor
ingeniører og naturvidenskabelige eksperter kan bestilles til at holde oplæg eller workshops om bestemte emner.
I samarbejdet med virksomhederne skal lærerne lave en nærmere naturfagsdidaktisk analyse af en konkret virksomhed for at afdække, hvilke muligheder eleverne har for læring
af kompetencer, færdigheder og viden ved at besøge og samarbejde med netop denne
virksomhed. Læreres analyse skal have fokus på muligt naturfagligt eller andet indhold i
samarbejdet og muligheder for praktisk arbejde på virksomheden samt muligheder for dialog med virksomhedens medarbejdere og ledere om branche-specifikke forhold før og efter
et besøg. Virksomhederne tilbyder særlige autentiske læringsmiljøer, som ikke af sig selv
åbner for læring af naturfag. Virksomhedernes sprog er præget af den branche, de er en
del af, fx spildevandsrensning, gærproduktion eller produktion af kedler til større varmeanlæg. Det betyder, at læreren og virksomhedsmedarbejderne skal afstemme sprogbrug, før
besøgende elever kan koble skolens naturfagsundervisning til branchens arbejdsformer og
produkter. Det handler ikke kun om fagligt niveau, men også om særlige branchespecifikke
jargoner. Det kan fx være et begreb som ”lægge mælk ned” brugt i en malkekvægsbesætning om køer, som ikke umiddelbart har mælk at malke, eller ”vi kører ikke i dag” på et
kraftvarmeværk, som betyder at der ikke blev produceret strøm og varme på besøgsdagen
pga. for lave elpriser. Et velforberedt besøg åbner muligheder for konkret at vise eleverne,
hvordan såvel naturfaglig viden som engineering-færdigheder bliver anvendt i hverdagen
på besøgsvirksomheden.
Mange virksomheder vil gerne indgå i samarbejde, men er ofte i tvivl om, hvordan de kan
støtte. Det kan også være udfordrende for en lærer at etablere kontakt til en virksomhed.
Her er der hjælp at hente på www.tektanken.dk, der er et nationalt netværk, som hjælper
med at skabe kontakt mellem skoler og virksomheder med det formål at inddrage virksomheden i undervisningen.

6.3.3. 40-20-40
Efter besøget kan det øge udbyttet drastisk, hvis læreren snakker med eleverne om, hvad
de så, hørte og lærte. Husk 40-20-40 reglen for besøg uden for skolen: Hvis man skal have
det optimale udbytte af besøget skal 40% af den samlede tid bruges på forberedelse sammen med eleverne, 20% af tiden bruges på selve besøget, og 40% bruges på efterbehandling og opfølgning.
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Kapitel 7.
Undervisningsmaterialer
I engineering-forløb skal elevgrupperne ideelt set selvstændigt træffe mange valg undervejs om, hvordan de vil løse engineering-udfordringen. Hvis engineering-udfordringen indeholder mange frihedsgrader, kan grupperne vælge mange forskellige veje gennem processen. Som lærer og facilitator i elevernes læreproces må man stilladsere elevernes arbejde
tilstrækkeligt til, at eleverne oplever en fremdrift i deres selvstændige aktiviteter.
Undervisningsmaterialer, der har til formål at understøtte elevernes selvstændige arbejde i
engineering-forløb, har en lidt anderledes opbygning end bøger og vejledninger, der bruges
til traditionel naturfagsundervisning. De skal i større eller mindre omfang kunne guide eleverne gennem forskellige delprocesser i EDP-modellen.

7.1. Designkriterier for undervisningsmidler
På Astra.dk findes der en række eksemplariske engineering-forløb (se reference kapitel 12).
Udover at disse engineering-forløb er udviklet og afprøvet i praksis i tæt samspil med de
didaktiske modeller og overvejelser, som præsenteres i denne didaktik, så er de også udviklet ud fra nogle designkriterier (Se tabel 4). Designkriterierne er til dels baseret på erfaringer fra engineering-programmet Engineering is Elementary, Boston Museum of Science,
og dels på erfaringer fra afprøvning i dansk skolekontekst. Formålet med designkriterierne
er at sikre en vis ensartethed af de engineering-forløb, som ligger på Astra.dk. Herudover
kan de også bruges som inspiration til andre producenter af engineering-aktiviteter og som
evalueringsredskab for lærere eller lærerteams, der gerne selv vil re-designe eller udvikle
engineering-forløb.
Designkriterier

Eksemplariske engineering-forløb bør være kendetegnet ved at:

EDP-model og
metodekort

Relatere sig til EDP-modellen. Komplette engineering-forløb gennemløber alle
7 delprocesser i EDP-modellen. Engineering-forløbene på Astra.dk anviser
relevante generiske metodekort i delprocesserne og der er et forslag til aktivitetsplan.

STEM indhold

Tage udgangspunkt i færdigheds- og vidensområder inden for naturfagene,
som de er defineret i Fælles Mål 2014. Engineering-forløbene på Astra.dk viser
desuden eksempler på, hvordan matematik indgår som redskab. Nogle forløb
vil have en større vægtning af teknologi.

Narrativ kontekst

Udfordringen er givet gennem en narrativ kontekst, hvis formål er at italesætte
udfordringen, at være udfordrende og motiverende for eleverne og samtidigt at
danne udgangspunkt for engineering-arbejdet og elevernes løsninger. Den introducerende fortælling kan også indeholde nogle specifikke krav til løsningen.

Flere mulige
løsninger

Udfordringen, materialevalget og krav til løsningen er beskrevet, så det lukker
op for flere løsningsmuligheder indenfor kravspecifikationerne. I beskrivelsen af
udfordringen er det vigtigere at beskrive krav til prototypens funktion frem for
krav til løsningens udseende.

Materialer

Materialeforslagene skal dels sikre, at det er muligt for alle at skaffe materialer til forløbet og dels sikre, at eleverne får mulighed for at få erfaringer med
forskellige konkrete og digitale værktøj og materialer.

Frihedsgrader

Engineering-udfordringen er tilrettelagt, så eleverne kan løse den med flere
forskellige frihedsgrader. Den giver læreren muligheden for, at læreren kan
tilpasse stilladseringen til elevgruppernes behov for støtte.
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Praktisk-konstruk- Eleverne skal konstruere en prototype, der kan forbedres på baggrund af test.
tive-optimerende Der bør være givet anvisninger på, hvordan testen kan foretages og hvilke
elementer
dataopsamling, der kan være relevant input i forhold til forbedringerne.
Etik

Stilladsering af præsentationen er formuleret, så det giver eleverne anledning
til etiske overvejelser i forhold til deres løsningsforslag. Aktuelt kan FN’s 17
verdensmål benyttes som udgangspunkt.

Tabel 4: Otte designkriterier for engineering-forløb.

I de følgende afsnit uddybes disse designkriterier.

7.1.1. STEM-indhold
Undervisningsforløb til engineering i skolen relaterer til Fælles Mål for naturfagene. Fra 1. til
6. klasse med udgangspunkt i faget natur/teknologi og i 7. til 9. klasse med udgangpunkt i
de fællesfaglige fokusområder inden for fagene biologi, geografi og fysik/kemi.
Matematik kan indgå i udarbejdelsen af fx grafer og forskellige former for målinger og
designs. Fx i delprocessen Forbedre gennem beregning og behandling af testresultater. Se
eksemplerne i kapitel 9.
De eksemplariske forløb på Astra.dk tager udgangspunkt i Fælles Mål for naturfagene og
inddrager matematik i udvalgte aktiviteter, ligesom teknologi indgår med større eller mindre
vægtning.

7.1.2. Narrativ kontekst
Beskrivelsen af udfordringen bør ikke være længere eller vanskeligere, end at faglige
novicer kan få udbytte af beskrivelsen. Forberedelsestid er desuden en vigtig parameter
at tage højde for i udformning af beskrivelsen. Derfor er det også vigtigt, at det indledende narrativ ikke er for langt. Den narrative kontekst og de indledende testfaser behøver
ikke tage udgangspunkt i en virkelighedsnær udfordring i elevernes umiddelbare hverdag,
når blot afsættet er inspirerende for eleverne. Et eksempel er forløbet “Det rene vand” på
Astra.dk, som tager udgangspunkt i vandmangel i Peru.
Men det er vigtigt, at brugergrupper - dem som har et problem - og/eller omverden bliver
synlige for eleverne i beskrivelsen af udfordringen, så eleverne får lejlighed til at forholde
sig til forskellige brugergruppers ønsker og behov, ligesom eleverne kan opnå viden og
færdigheder i at transformere brugerkrav og sociale/miljømæssige krav om til tekniske
specifikationer. Metodekortet Problemskitse kan facilitere, at eleverne indledningsvis får
lejlighed til at skitsere nogle af disse krav - såkaldte kravspecifikationer til prototypen.
I de eksemplariske undervisningsforløb på Astra.dk er det en kort tekst, der udgør narrativet. De kan i et vist omfang blive suppleret med visuelt materiale i form af videoer.

7.1.3. Flere mulige løsninger
Både narrativet og materialerne til løsningen af udfordringen skal åbne for mange mulige
løsninger. Når udfordringen udformes, må der derfor aldrig være tale om én bestemt “rigtig“
løsning på udfordringen.
I “Varm kakao” på Astra.dk er det således vigtigt, at der stilles flere forskellige isolerende
materialer til rådighed, når det på forhånd er defineret, at det er et jumbo-reagensglas, der
skal isoleres med et 2 cm tykt lag isolering. Hvis materialerne fx alene er pap og plastik, vil
det for tydeligt indikere en “rigtig” løsning, og derfor bør materialevalget i sådan en opgave være af en sådan beskaffenhed at flere løsninger er mulige. Prototypen skal kunne
forbedres på baggrund af test. Forbedringerne skal primært være i forhold til de opstillede
kravspecifikationer.
I de eksemplariske undervisningsforløb på Astra.dk er alle engineering-forløb med udgangspunkt i helt konkrete prototyper, der konstrueres og forbedres på baggrund af test.
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7.1.4. Materialer
Læreren kan bruge de materialer, som elevgrupper får stillet til rådighed for at løse en
udfordring, til at styre frihedsgraderne i et engineering-forløb. Der kan laves mange spændende engineering-udfordringer, hvor eleverne arbejder med helt almindelige ting som er
beskrevet i “Materialesamling basic” nedenfor. Men i overbygningen kan der være behov
for materialer, som kan bruges til engineering-udfordringer, hvor eleverne mere eksplicit
kan komme til at arbejde med naturfaglig viden, de undersøger og forbedrer. Her kan der
være behov for at udvide sin materialesamling.
Materialesamling basic
Sugerør, ispinde, tape og gaffa, plastikskeer, tandstikker, plastikposer, plastikkopper og papkrus,
stanniol, elastikker, vat, husholdningsfilm, snor, papirclips, plastikflasker i forskellige størrelser, engangsklude, paprør, grillspyd, blomsterpinde, oasis, klæbegummi, lim og limpistol.
Materialesamling udvidet
Lego Mindstorm, micro:bits, Arduino, datalogger, etc.

Gennem materialerne kan eleverne opnå erfaringer med forskellige materialetyper og deres forarbejdningsmuligheder og herigennem opbygge deres forarbejdningskompetence.
Engineering-forløb bør ikke alene udformes med pap og papir som materialer. Men i forhold
til de digitale materialer ligger en betragtelig udfordring for lærerne i at skaffe materialer.
Optimalt set bør undervisningsforløb derfor udformes med en kobling til mulighed for at
låne eller tilkøbe de tilhørende materialer. Herigennem sikres en mulighed for, at eleverne
kan udvikle deres materialekendskab, samtidigt med at forløbene kan afvikles indenfor
økonomisk beskedne rammer.
Forløbene på astra.dk er designet, så de kan gennemføres med de flest tilgængelige
materialer fra basic-listen. Men der er også mulighed for at bruge fx Lego Mindstorms, som
findes på mange skoler. Der arbejdes på at udvikle engineering-aktiviteter, som bruger materialer fra den udvidede materiale liste.

7.1.5. Frihedsgrader og progression
Engineering-forløb bør som udgangspunkt altid være udarbejdet med bestemte klassetrin
og tilhørende færdigheds- og vidensområder for øje. Hvor store frihedsgrader eleverne kan
arbejde med afhænger af flere faktorer: klassetrin, elevernes erfaring med projektarbejde
og lærerens erfaring med engineering-aktiviteter. I kapitel 5 har vi præsenteret et frihedsgradsskema (tabel 3) og forslag til forskellige stilladseringsstrategier, som man kan bruge til
at planlægge graden af stilladsering.
Det er op til den enkelte lærer, om man ønsker at give sig i kast med et åbent forløb, eller
om man vil tage udgangspunkt i et struktureret forløb og evt. selv tilføje flere frihedsgrader
efterhånden, som man får erfaring med at gennemføre engineering-forløb.
Som ny underviser i engineering vil det sikkert være en god ide at tage udgangspunkt i et
guidet eller struktureret forløb.
I engineering-forløbene på Astra.dk er den foreslåede aktivitetsplan beskrevet som enten
et guidet eller struktureret forløb. Men hvis man har mod på at tilrettelægge forløbet med
større frihedsgrader for eleverne, kan det relativt simpelt gøres.

7.1.6. Praktisk-konstruktive-optimerende elementer
Det er afgørende for engineering-forløb, at der produceres en prototype. og at det er denne
prototype kan forbedres på baggrund af diverse test og evalueringer.
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Prototype
En prototype er en tidlig udgave af et produkt eller en løsning. Prototyper kan afprøves med det
formål at blive klogere på produktet. For det meste er det nemt og billigt at ændre på en prototype.

I de eksemplarisk engineering-forløb på Astra.dk ligger der forslag til, hvordan eleverne
kan teste prototypen og forslag til dataopsamling. Dataopsamling er særlig relevant i
forhold til kravspecifikationerne. Skal eleverne fx bygge en kran, der kun må veje 50 gram
og kan række 50 cm, vil der være et dataopsamlingsblad med kranens vægt og kranens
rækkevidde.
Optimalt er eleverne selv i stand til at vurdere hvilke data, der er relevante at opsamle,
og de kan selv udarbejde skema til opsamling af data. Men som inspiration vil der ligge et
skema for dataopsamling til test af prototype i undervisningsmaterialet.
I metodekortene er der generelt hjælp til at foretage test af prototype. Det er op til eleverne at undersøge hvilke forbedringer af prototypen, der giver forbedrede testresultater. På
denne måde tænkes undervisningsmaterialerne at understøtte en konstruktiv fejlkultur, der
hjælper eleverne med at vurdere konkurrerende løsningsforslag, generere flere ideer og
opleve, at fejl kan være produktive.

7.4.7. Etik
De fællesfaglige fokusområder har indbygget epoketypiske nøgleproblemer af mere
almen samfundsrelevans. Håndteringen og belysningen af disse forudsætter nogle etiske
afvejninger og valg, hvilket går igen i de engineering-forløb, der knytter sig til de fællesfaglige fokusområder. Stilladsering af Præsentere bør være formuleret, så det giver eleverne
anledning til etiske overvejelser i forhold til deres løsningsforslag. Eleverne kan herigennem
opnå forståelse for deres løsningers lokale og globale, økonomiske og sociale virkninger.
Konkret og aktuelt er FN’s 17 verdensmål benyttet som udgangspunkt i flere af de eksemplariske forløb på Astra.dk.

7.2. Undervisningsmaterialernes opbygning
Alle syv delprocesser i EDP-modellen indeholder vigtige elementer af engineering, og
derfor bør eksemplariske engineering-forløb gennemløbe og understøtte elevernes arbejde
i alle de syv delprocesser.
Undervisningsmaterialerne til engineering på astra.dk består af tre elementer:
•
•
•

Engineering design-processen (EDP-modellen, kapitel 2)
En konkret engineering-udfordring med tilhørende forslag til organisering af forløbet
Metodekort, som kan bruges til at stilladsere elevernes arbejde i delprocesserne.

I de følgende afsnit beskrives disse elementer i større detaljer.

7.2.1. Udfordring og tilhørende undervisningsforløb
Den elevrettede introduktion til udfordringen indeholder et narrativ, der beskriver den
konkrete udfordring og giver rammer for udfordringen som fx mulige materialer og krav til
løsningen.
Den lærerrettede introduktion indeholder ud over elevintroduktionen forslag til det samlede
undervisningsforløb og uddybende materiale som forslag til videoer, der kan vises, tekster
der kan bidrage med faglig viden, inspiration osv. I nogle tilfælde indeholder lærermaterialet desuden videoer eller billeder af, hvordan udfordringen kan løses.
Alle materialerne er lavet som pdf og nemme at downloade.
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7.2.2. Metodekort
Se link til oversigt over metodekort i kapitel 12. Metodekort er korte instruktive vejledninger
til eleverne tilknyttet relevante delprocesser. Formålet med metodekortene er at:
•
•

•
•

Opdele stilladseringen af gruppernes aktive arbejde i mindre og fokuserede enkeltdele.
Understøtte gruppernes selvstændige arbejde ved tilgængelig stilladsering i alle
delprocesser, herunder at hjælpe eleverne med at fastholde deres arbejde og
læring i de enkelte delprocesser, således at de lettere kan vende tilbage til disse i
deres arbejde og opdatere dem med ny viden og/eller nye færdigheder.
Understøtte intentionerne i engineering-didaktikken.
Imødekomme kendte udfordringer ved iterative processer.

Metodekortene er organiseret under de enkelte delprocesser, så man som lærer kan vælge
at lade grupperne arbejde med en enkelt delproces og øve de arbejdsmetoder og metodekort, der hører til delprocesserne for på sigt at understøtte gruppernes selvstændige
arbejde.
En samlet oversigt over nuværende metodekort er tilgængelig på astra.dk, se link i kapitel
12. I kapitel 8 er desuden beskrevet hvilke metodekort, der kan anvendes i de forskellige
delprocesser i engineering design-processen.
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Kapitel 8. Planlægning,
gennemførelse og evaluering af engineeringforløb
I dette kapitel gennemgår vi detaljeret lærerens arbejde med at planlægge, gennemføre,
og evaluere elevers arbejde og læring med en engineering-udfordring. Vi starter med en
lærers overvejelser over at indarbejde engineering i en årsplan, herefter følger der 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.

8.1. Årsplanlægning
En lærer fortæller her om sine overvejelser med at planlægge engineering-aktiviteter i årsplanen 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/tildinundervisning/
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 interesseret i engineeringaktiviteter, hvis vi også kunne
diskutere nogle fælles projekter i fagteamet.
Jeg tror, det er det vigtigt, at mine eleverne prøver engineering-forløb mange gange i løbet
af deres skoletid, så de husker metoden fra gang til gang og udvikler deres proceskompetencer. Måske et par gange om året i indskolingen, og så dobbelt så meget på mellemtrinnet.
Engineering-forløb tager mange lektioner og derfor er det vigtigt, at de er tænkt ind i årsplanen 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 fokusområder.
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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). 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 var, at klassen skulle producere en gødning til haverne. Gødningen præsenterede de
sammen med de lodrette haver til sidst. Når de skulle lave gødningen, skulle de have viden
om N, P og K og den måde hvert stof gøder. Lodrette haver var en god engineering-aktivitet,
for jeg så kunne koble en faglig viden på undervejs, mens eleverne konstruerede haven.

8.2. Hvilke forudsætninger har eleverne for at arbejde med
engineering?
Når man tilrettelægger engineering-undervisning 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 samarbejdsevner. Derudover er der også de faglige forudsætninger, som har betydning for elevernes 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-arbejdsmetoderne
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 elevernes øvrige erfaringsverden. Så hvis elevernes øvrige erfaringsverden udvides, så udvides
deres naturfaglige erfaringer også. Løsningen af en teknologisk udfordring gennem engineering-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 bearbejdelse af oplevelser og erfaringer.

8.3. Engineering og gruppearbejde
Engineering-aktiviteter i skolen har potentialet til at engagere og 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 gruppesammensætningen 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 omfatte
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,
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fordi det er med til at sikre, at alle elever oplever medindflydelse og ejerskab.

8.3.1. 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 gruppedannelsen. Nogle metodekort egner sig til at støtte dannelsen af grupper undervejs i engineering
design-processen.
Til at guide elevernes arbejde i gruppearbejdet i forskellige faser af engineering-processen
kan man anvende metodekortene på Astra.dk.
Ved fx at benytte metodekortet Open space i delprocessen Få ideer, kan klassen vente
med at danne grupper til efter ide-genereringen og så benytte Open space-metodekortet
som udgangspunkt for sammensætning af grupperne. Metoden fungerer på den måde, at
læreren taler med eleverne om Forstå udfordringen i plenum. Herefter laver klassen Open
Space, hvor alle elever udvikler ideer sammen omkring fx en stor tavle, gulvet eller lign.,
hvor man hænger post-it op i ”en stor pærevælling.” Herefter kategoriserer klassen forslagene over på A3-ark − stadig i plenum og med stor støtte fra læreren, som benytter sin
faglighed til at finde mulige overskrifter på A3-arkene. Først herefter vælger den enkelte
elev den kategori af løsninger, hvilket A3-ark, han eller hun vil arbejde videre med. Det er
det elev-ønske, der danner udgangspunkt for gruppesammensætningen. 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 gruppesammensætningen. 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 ide-båret, som man måske ønsker.
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.

8.4. Hvornår er et undervisningsforløb et engineering-forløb?
Når man er i gang med planlægning af sit engineering-forløb, kan det være godt at overveje, 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.

8.4.1. Tjekliste undervisningsmaterialer
Den første tjekliste vedrører de undervisningsmaterialer, som man bruger til sit engineering-forløb. I tabel 4 i kapitel 7 præsenterede vi otte designkriterier, som enginering-undervisningsmaterialer 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 undervisningsmaterialer skal understøtte elevernes grundlæggende arbejde i delprocesser i EDP-modellen (se
figur 2).
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Undersøge

Få ideer

Forbedre

Forstå
udfordringen

Præsentere

Konstruere

Konkretisere

Figur 2: Elevernes grundlæggende arbejdsprocesser i engineering

8.4.2. 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-optimerende arbejdsprocesser, der
leder frem imod en løsning.
Delproces

Struktureret forløb

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

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

Få idéer

Elevgrupperne forhandler og vælger 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 redskaber.

Forbedre
Præsentere

Elevgrupperne tester, evaluerer og forbedrer prototypen.
Elevgrupperne præsenterer løsning, overvejelser om designprocessen og valg
truffet undervejs.

Tabel 5: EDP-modellens delprocesser som tjekliste. Et engineering-forløb indeholder alle eller næsten
alle delprocesser.
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8.5. Gennemførelse af engineering-forløb
I de følgende afsnit uddybes delprocesserne i EDP-modellen i hvert sit afsnit. Vi vil også
anvise nogle metodekort, som læreren på passende tidspunkter kan vælge at uddele som
hjælpemidler til elevgrupper som en del af stilladseringen af delprocesserne. Se oversigt
over metodekort på Astra.dk.
Engineering Design-Processen 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 delprocesserne 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 videndeling kan
hjælpe nogen videre.

8.6. 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 omfattende, så der skal ske en indskrænkning, så eleverne får et bedre overblik over den proces, de
skal i gang med.

8.6.1. 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 bliver 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 færdigheder og deres viden.
Det kan også i nogle sammenhænge være en god ide at bruge en udfordring eller en problemformulering, som allerede er formuleret. Se fx hos Astra: www.astra.dk/engineering/
inspiration.

8.6.2. 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 løse. Det kan fx være at skaffe rent drikkevand
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.

8.6.3. 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
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der inddrages andre fag eller personer uden for skolen. Dette kan medvirke til at eleverne
bliver opmærksomme på, hvad forskellige fagligheder kan bidrage til løsning af forskellige
udfordringer.
På denne baggrund formulerer elevgrupperne deres egen forståelse af udfordringen.

8.6.4. Frihedsgrader
Måske er det læreren, der sætter regler og betingelser på forhånd. Måske aftales rammerne i dialog med klassen. Måske er aftalen, at klassen lader noget stå åbent og først laver
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 forståelse af udfordringen fra lærerens
liste.

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

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

8.6.5. Klar struktur
Der skal være fokus på at have en klar struktur for den proces, der fører frem mod løsningen: 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.
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 løsninger 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.

8.6.6. 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.

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

8.6.8. 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
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arbejde. Arbejdsplanen kan også bruges til at fastholde og minde om deres udgangspunkt,
hvis de senere går i stå i deres arbejdsproces. Her kan metodekortet Arbejdsplan være en
hjælp.

8.6.9. 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 specifikationer for deres løsning og en arbejdsplan. De laver aftaler for processen. De laver evt. en
gruppekontrakt for deres arbejde.

8.7. 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 og statements op, som relaterer til de forudsætninger, eleverne har.

8.7.1. 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 indhentning 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
kan gøres på mange måder: Søgning på internet, samtale med ressourcepersoner, eksperimenter og undersøgelser af tilgængelige materialers egenskaber og muligheder etc.
Under alle omstændigheder vil eleverne gentagne gange vende tilbage til denne arbejdsproces, 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 præsentere 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 brugervenlighed etc.
Til dette arbejde kan de fx bruge metodekortet Videnskortlægning.
Det kan også indgå i projektet, at læreren eller kollegaer tilbyder sig som ressourcepersoner med viden om materialer, færdigheder, begreber, metoder, eller andet som kan støtte
eleverne.

8.7.2. 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 teknologiske 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.
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8.7.3. Elevernes videnbase og frihedsgrader
En væsentlig del af elevernes videnbase 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 & design, som også vil
kunne bidrage med relevante færdigheder og viden.
Når man i et forløb lægger 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 naturfagsundervisningen: Energi, rumfang, vægt, 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 forbedrer elevernes videnbase i deres arbejde med deres løsning.
Det kan være nødvendigt, at eleverne laver praktiske undersøgelser af materialers egenskaber, eller at de får et minikursus om fx et naturfagligt fænomen. Her vil metodekortet
Videnskortlægning være en hjælp.

8.7.4. Frihedsgrader
Det er læreren, som afgør hvilke frihedsgrader, elever skal have i denne proces.
Struktureret forløb

Guidet forløb

Åbent forløb

Grupperne arbejder efter præcise instruktioner med at finde
viden om udfordringen.

Grupperne vælger mellem forslag fra læreren til, hvordan de
kan få viden om udfordringen.

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

Tabel 7: Frihedsgrader for elever i formulering og gennemførelse af undersøgelser.

8.7.5. Relationer til andre delprocesser
Undersøge har en relation til ... fordi ...
Få idéer

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

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

Konstruere

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

Forbedre

Det er vigtigt, at man kritisk kan undersøge sin løsning for forbedringsmuligheder
ud fra den naturfaglige viden og viden hentet fra potentielle brugere eller stedfortrædere for sådanne brugere.

Tabel 8: Arbejdet med at etablere en videnbase kan have relationer til de andre delprocesser.
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8.7.6. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Undersøge har også relationer til udvikling af deres innovative
kompetencer, 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.

8.8. Få idéer
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 videnudveksling, kollektive beslutningsprocesser, faglige diskussioner, handlingskoordinering og
gensidig kritisk feedback. Ideudvikling kan gennem dialog med brugere af elevernes ideer
til løsning - evt. via en stedfortræder i form af læreren - kvalificere elevernes indkredsning
af en mulig løsning.

8.8.1. 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
har 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 processer 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 medvirke 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.

8.8.2. Frihedsgrader
Det er læreren som afgør, hvilke frihedsgrader elever skal have i denne proces.
Struktureret forløb

Guidet forløb

Åbent forløb

Læreren styrer gruppernes
diskussion.

Grupperne vælger mellem
forslag til styring af deres diskussion.

Grupperne organiserer selv
deres diskussion om deres
forskellige ideer.

Tabel 9: Frihedsgrader for elever i delprocessen med Få ideer.
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8.8.3. Relationer til andre delprocesser
Få ideer har en relation til ... fordi ...
Undersøge

En dårlige forklaring af en ide kan skyldes uvidenhed og føre til præcisering af
behov 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 man få formuleret de væsentligste
ting, som man skal teste og evaluere for at afgøre en løsnings brugerværdi og
mulige forbedring.

Tabel 10: Arbejdet med at få idéer, diskutere og forklare kan have relationer til de andre delprocesser

8.8.4. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Få ideer har også relationer til udvikling af deres innovative kompetencer, når de risikovilligt og engagerende indbyrdes kommunikerer og argumenterer
om deres ideer. I arbejdet med at udvælge de bedste ideer kan de ligeledes udvikle deres
naturfaglige kompetencer til at afgrænse og fagligt fundere deres ideer.
Produktet af denne proces er en ide til løsning, som gruppen er enig om og mener bedst
kan løse den reformulerede udfordring inden for specifikationerne.

8.9. Konkretisere
Elevgrupperne konkretiserer, skitserer og vælger materialer til den konkrete ide. De planlægger det videre arbejde og fordeler opgaverne.
Når eleverne har valgt en idé, 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.
De materialer, som lærere tilbyder eleverne, er en væsentlig ramme for elevernes konkretisering. Det tager tid at finde materialer frem til engineering-forløb. Derfor anbefaler vi, at
man på skolen opbygger en materialesamling. Materialerne opbevares i kasser med label
på, og der reserveres kasser til ekstra materialer. Der opstår typisk sådanne ekstra materialer, når der ryddes op i fysik-samlingen eller i forbindelse med overskud fra forskellige
arrangementer. Det vigtige er, at man på skolen opbygger et system og et sted, hvor man
kan opbygge lagre af gode engineering-materialer.
Det er ikke sikkert, at prototypen 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 rammer, der blev formuleret i arbejdsprocessen Forstå udfordringen.

8.9.1. Forventninger og krav til prototyper
I Konkretiseringen mødes de krav, der er stillet til løsningen og de forventninger, gruppens
idé bærer med sig med de begrænsninger, gruppen har af praktisk art. Så Konkretisering
består blandt andet af en lang række valg og kompromisser.
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8.9.2. Skitsering
Eleverne kan arbejde med at 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 materialer/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.

8.9.3. Frihedsgrader
Læreren skal støtte eleverne til at fastholde et brugerperspektiv i løsningen af engineering-udfordringen. Opnåelsen af denne brugerorientering skal afvejes i forhold til de materialer 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 konkretiserings- instruktioner.

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

Grupperne vælger selv hvordan de vil konkretisere en
løsning.

Tabel 11: Frihedsgrader for elever i arbejdet med at konkretisere.

8.9.4. Relation til andre delprocesser
Generelt peger Konkretisering ind i flere af de andre delprocesser i engineering-didaktikken. Fx er det vigtigt, at eleverne danner sig en forståelse af den samlede fremstillingsproces, 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? Men for at gentage, at det er 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 idéer

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 færdigheder om de materialer, man ønsker at bruge.

Konstruere

Med en klar konkretisering og god planlægning om brug og forarbejdning af materialer 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.
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8.9.5. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Konkretisere har relationer til udvikling af deres innovative
kompetencer, 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
arbejdet med at Konkretisere kan de ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetencer, 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 – udskoling. 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 konstruktionen 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.

8.10. Konstruere
Elevgrupperne virkeliggør deres ide til prototype med valgte materialer og redskaber.
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
engineering, at eleverne skal levere og demonstrere en løsning i form af et eller andet
produkt. Men prototypen kan antage mange former. Måske kan en klasse i overbygningen
lave en simpel app, der løser et problem for nogle mennesker, eller produktet kan være en
hjemmeside med informationer og/eller instruktioner. En udfordring kan måske også løses
ved, at eleverne laver en informationsvideo, der viser, hvad man kan gøre for at undgå eller
minimere det tilhørende problem. Også på vej til den slags løsninger skal der fremstilles
prototyper. Også her gælder, at eleverne ikke kan komme frem til en prototype uden at
analysere og forstå udfordringen, og derefter planlægger hvad det er, de vil satse på. Ofte
vil eleverne arbejde ud fra håndværksmæssig og mere traditionel teknologisk kunnen med
at konstruere deres prototype. I elevernes konstruktionsproces gælder det om, at de anvender og forarbejder materialer hensigtsmæssigt og forsvarligt i forhold til prototypens form,
funktion og udtryk.

8.10.1. 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 Konkretiser delprocessen, men
arbejdet med konstruktion af prototype kan ændre disse valg.
Prototypen bruges som en konkret model for løsningen, der kan danne grundlag for afprøvning 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.

8.10.2. 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,
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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.

8.10.3. Frihedsgrader
Det er lærere, som afgør, hvilke frihedsgrader elever skal have til at konstruere en prototype:
Struktureret forløb

Guidet forløb

Åbent forløb

Læreren fastlægger materialer,
værktøjer og konstruktionsproces sammen med grupperne.

Læreren giver grupperne materialer og værktøjer at vælge
imellem, og vejleder i forhold til
konstruktionsprocessen.

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

8.10.4. Relationer til andre delprocesser
Konstruere har en relation til ... fordi ...
Få idéer

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

Konkretisere

Med en klar konkretisering og god planlægning om brug af materialer er konstruktionsprocessen meget nemmere. Det gælder også, hvis man skal lave en app eller
anden software.

Undersøge

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

Forbedre

En veldesignet og godt udført prototype er nemmere at afprøve og vurdere for
mulige forbedringer.

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

8.10.5. 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 Konstruere prototype kan de ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetencer ved at omsætte
deres mentale og sproglige modeller til fysiske modeller med brug af naturfaglig terminologi.
Til at hjælpe til denne arbejdsproces er der metodekort om Konstruktionsprocessen og Konstruktionsvejledning. Produktet af denne proces er en prototype, der kan afprøves, testes
og forbedres.

8.11. Forbedre
Elevgrupperne tester, evaluerer og forbedrer prototypen.
Når prototypen er så færdig, som den kan blive, skal den afprøves. Men en afprøvning kan
ikke gennemføres tilfældigt og uden planlægning. Afprøvningen skal m.a.o. gennemføres
med respekt for prototypen. Så inden gruppen går i gang med afprøvningen, skal der være
enighed om, hvad det er for prøver eller målinger, prototypen skal udsættes for.
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8.11.1. Afprøvning eller test?
I nogle forløb vil en afprøvning måske være meget simpel og blot bestå i, at man 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, hvad det er for data, man står med, når afprøvningen er overstået.
Måske vil man alligevel (vi tænker stadig på en bro) udvide afprøvningen til at finde sammenhæng mellem broens længde og den belastning, den kan holde til. Så bliver det lidt
mere kompliceret at holde styr på de data, der 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? - og så b) en egentligt 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. Og 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 rent faktisk bliver brugbare.

8.11.2. 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 procedurer, man har 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.

8.11.3. 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, starter 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 målrettet 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 elevernes læringsudbytte bl.a. gennem større forståelse af parametervalg og -kontrol.

8.11.4. Forbedringer
Eleverne arbejder med at analysere resultaterne af afprøvningen og testen i forhold til forbedring 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.
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•
•

En hurtigere fremstillingsproces.
Måske bare et mere robust produkt.

8.11.5. Inddragelse af naturfaglig viden
Et andet muligt fokus for forbedringer kan være inddragelse af naturfaglig viden i optimeringen 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 i en eller anden forstand. Og at det
er gruppen selv, der så kigger på, hvor langt de vil gå tilbage i processerne for at komme
ordentligt i gang med iterationen. Hvad skal være anderledes denne gang, og hvad skal
være det samme?

8.11.6. Frihedsgrader
Det er læreren, som afgør, hvilke frihedsgrader elever skal have for at gøre deres prototype
bedre.
Struktureret forløb

Guidet forløb

Åbent forløb

Læreren fastlægger afprøvnings- og testprocedure og
hjælper grupperne med at vurdere, hvordan deres prototype
kan forbedres.

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

Grupperne vælger selv afprøvnings- 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.

8.11.7. Relationer til andre delprocesser
Forbedre har en relation til ... fordi ...
Få idéer

Gennem diskussionen af forskellige ideer kan man få formuleret de væsentligste
ting, som man skal afprøve og teste for at forbedre en løsnings brugerværdi.

Konkretisere

En klar konkretisering vil gøre det nemmere at udvælge kriterier at afprøve og teste
forbedringer.

Konstruere

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

Undersøge

Det er vigtigt at vide noget om, hvordan og hvor løsningen skal fungere, og hvem
der skal bruge den, når man afprøver, tester og forbedrer den. 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.
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8.11.8. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Forbedre har også relationer til udvikling af deres innovative
kompetencer, ved at de samarbejder om at afkode problemstillinger ved deres prototype
eller løsning for at kunne træffe og kommunikere informerede valg om forbedringer. I arbejdet med at Forbedre kan de ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetencer ved, at de
undersøger prototypen som en model for de naturfaglige principper, der skal bringes i spil i
den aktuelle problemstilling og dens kommunikation.
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.

8.12. Præsentere
Elevgrupperne præsenterer løsning, overvejelser om designprocessen 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, man lavede i starten af forløbet.
Den ideelle situation er selvfølgelig, at der rent faktisk 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
nogen fra ens egen klasse, 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.

8.12.1. 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
præsentere sin løsning. Måske skal de lave 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
(brugergrupper, miljøgrupper, økonomer, politikere…) 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.

8.12.2. Naturfaglig forklaring til løsning
Det kan være, at præsentationen skal indeholde forklaringer på de naturfaglige fænomener, 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
naturfaglige læringsmål noteret under Forstå udfordring. I forhold til grundskolens naturfag
kan det gøres til et krav for præsentationen, at eleverne skal respektere de mange konventioner om navngivning, beregninger og målemetoder, som hører til et fælles sprog inden for
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naturfag. Her er det typisk læreren, der repræsenterer den naturfaglige autoritet og fastholder en naturfaglig argumentation og stringens i beskrivelse af omverdenen.

8.12.3 Løsningens etik
Eleverne skal gennem engineering gradvist lære, at når man arbejder med at løse en udfordring, 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 mennesker, kan være med til at skabe nye og store problemer for andre grupper. Det bør overvejes, hvordan disse etiske overvejelser kan blive en del af præsentationen af løsningen.

8.12.4. Frihedsgrader
Det er lærere, som afgør, hvilke frihedsgrader elever skal have i denne proces. Det kan fx
være.
Struktureret forløb

Guidet forløb

Åbent forløb

Grupperne følger en vejledning
for, hvordan løsningen skal
præsenteres.

Grupperne bliver vejledt i forhold til præsentationen.

Grupperne planlægger selv
medie og format og præsenterer selvstændigt.

Tabel 17: Elevers frihedsgrader til præsentation.

8.12.5. Kompetencer
Læreren kan indskrænke kravet til, at eleverne skal bruge naturfaglig viden til at forklare,
hvordan prototypen/løsningen virker. Dermed kan der bygges en relation til den naturfaglige kommunikationskompetence med dens færdigheder og viden om fagsprog, repræsentationsformer 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 deres
egne behov og visioner. I engineering i overbygningen 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 den naturfaglige perspektiveringskompetence med færdigheder og viden
indenfor bæredygtighed, historiske betingelser og globale forhold, som er relevante for
elevernes løsning.
Elevernes arbejde med at 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 at Præsentere kan de ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetencer ved, at de arbejder med, hvordan naturfaglig viden kan hjælpe med at kommunikere
deres prototype og løsning. Til arbejdet med præsentation af løsning kan eleverne med
fordel vende tilbage til metodekortet Engineeringposter.

8.13. 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 lærer og elevgrupperne kan anvendes som en evalueringsform, der løbende kvalificerer elevernes arbejdsprocesser og informerer læreren
om elevernes læreprocesser.
Udover lærer/elevdialogen vil vi også fremhæve rubrics som et relevant evalueringsværktøj
og evaluering i forbindelse med den afsluttende præsentation. I de to næste afsnit uddyber
vi disse elementer.
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8.13.1. Evaluering ved hjælp af rubrics
Erfaringer fra skolen viser, at en rubric er et godt værktøj til at vejlede, give feedback, afstemme 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 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
man ud fra skemaerne forklare elever, at de kan vise en udvikling eller progression i deres
undersøgelsesarbejde ved, at de begynder selvstændigt at kombinere undersøgelsesmetoder (fuldført niveau), hvor de tidligere kun udførte en undersøgelse eller kun præsenterede
ideer til undersøgelser (undervejs niveau). Tegnene i rubric afspejler intentionen 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. For den fagligt stærke elev kan rubricen hjælpe dem 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, samt at feedback fra forskellige lærere kan blive mere ensartet, 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 kompetenceudvikling.

8.12.2. 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 ting? Var det godt, at vi inddrog
andre fag (eller var det godt, at vi ikke gjorde det?). Er der ting, vi kan gøre anderledes 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 indeholde megen viden om, hvordan det ikke skal gøres en anden gang.
Det er typisk 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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Kapitel 9. Hvordan inddrager man STEMfagene og modeller i
engineering-forløb?
Hvordan inddrager man teknologi, matematik, naturfag, modeller og etik i engineering?
Hvordan laver man lange engineering-forløb og avancerede præsentationer? Hvordan skal
man lade eleverne selv formulere deres problemstilling? Alle disse spørgsmål er nogle
som vi stødte på i den indledende faser af Projekt Engineering i skolen. Her vil vi prøve at
give nogle råd om, hvordan man inddrager de forskellige elementer. Det gør vi bl.a. med tre
eksempler:
•
•
•

Matematik i forløbet ”Det rene vand”.
Naturfag i forløbet ”Varm kakao”.
Teknologi i ”Lodrette haver”.

9.1. Matematik i forløbet ”Det rene vand”
6.b har arbejdet med ”Det rene vand” og grupperne har fremstillet mange forskellige forslag
til løsning. Gruppernes prototyper fungerer ud fra fordampning og fortætningsprincipper,
fordampning og fortætning har været den gennemgående faglige pointe. I en gruppes
opstilling varmes vandet i en flaske op med en lampe, der skal forestille solen og fordamper
op i en flaske, der er nedgravet i sand. Sandet er afkølet med vand.

Figur 3: Forsøgsopstilling
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Gruppen er nu meget langt og mener ikke, at deres prototype kan forbedres yderligere.
Læreren har derfor planlagt følgende matematikopgave til gruppen: Kan jeres prototype
producere vand nok til at dække forbruget for en person i et døgn og fungerer den lige godt
på Grønland og i Indien?
Eleverne finder hurtigt ud af, at en person skal bruge ca. 2 l drikkevand på et døgn, men de
har ingen tal for, hvor meget vand deres prototype producerer under forskellige forhold. Da
udgangspunktet er en pige i Indien, beslutter de at måle, hvor meget vand de opsamler på
et døgn hvis ”solen” er en 60 W pære og der er 23oC i rummet. Ud fra mængden af opsamlet vand (80 ml) kom gruppen så ud fra simpel division frem til, at hver person skulle bruge
27 prototyper for at dække en enkelt persons behov for rent vand.
Gennem en forholdsvis simpel matematisk øvelse opnår læreren to ting:
1.

Eleverne lærer, at med matematik, som de allerede kender, kan de regne sig frem til
kvalificerede forestillinger om, hvor god deres prototyper ville være, hvis den skulle
bruges til at løse deres udfordring i en virkelig situation. Med et slag bliver de meget
klogere på, hvordan løsningen ville klare sig, hvis det var ”alvor.”
2. Eleverne bliver mindet om, at deres udfordring har et udgangspunkt, der ligger uden
for skolen. ”Løsningen” får en ny dimension, og gruppen får nye argumenter, når de
skal forklare, hvorfor deres løsning er god – eller måske kun er god i et laboratorium.
Perspektiveringskompetencen trænes gennem brug af matematik på et produkt,
eleverne selv har frembragt.

I 8.-9. Klasse kunne et spørgsmål til Forbedre være: Prøv at undersøge om der er en sammenhæng mellem det areal, vandet kan fordampe fra og mængden af rent vand, der
produceres i jeres prototype. Energiforbruget holdes konstant (så den faglige pointe fortsat
ligger på fordampning og fortætning). Vis resultatet af jeres undersøgelse grafisk og brug
resultatet til at forbedre jeres prototype, så den kan producere rent vand nok til en person
i et døgn ved fx 23oC. Når først én gruppe finder ud af at forøge overfladearealet med fx
foldet pap, der suger vandet op, breder ideen sig, og der opstår meget ideudvikling i forhold
til forøgelse af overfladeareal.

9.1.1. Hvordan indgår STEM?
S er indlejret i de forudgående undersøgelser primært med fokus på fordampning, fortætning og vands kredsløb. Desuden indgår S i biologi i forhold til menneskets behov for rent
drikkevand. T er primært indlejret i elevernes undersøgelse af vandrensningsteknologier og
sekundært i tilførsel af varme og lys, E er indlejret i fremstilling og forbedring af egen vandrensningsteknologi samt vurdering af, om løsningen faktisk løser udfordringen. Endelig er
M indlejret i forbedringen, når eleverne forsøger at tilpasse prototypen, så den producerer
vand nok til en persons behov på et døgn.

9.2. Naturfag i forløbet ”Varm Kakao”
I 5.a er de ved at være færdige med forløbet ”Varm Kakao, hvor de isolerer jumbo-reagensglas med forskellige materialer. Derfor har klassen nu to temperaturmålinger fra hver af de
otte grupper: en fra 1. prototype, de byggede og en 2. prototype. Første prototype er bygget
uden anden introduktion end mulige materialer og tilhørende specifikationer. Temperaturen
er målt, når det kogende vand, læreren hælder op i beholderne, har stået i 30 min. Mens
eleverne venter i de 30 minutter, undersøger de materialerne for varmeledning og for indhold af luft.
Ved at tilrettelægge de naturfaglige undersøgelserne i ”ventetiden” opnår læreren to ting:
1. Eleverne får et fagligt indhold i ventetiden (og beholderne kan stå relativt uforstyrret).
2. Eleverne oplever, at de naturfaglige undersøgelser indenfor ”Teknologi og ressourcer” ikke blot er undersøgelser for undersøgelsernes skyld, men er anvendelige
direkte ind i elevernes projekt med at konstruere velisolerede beholdere.
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Herefter har de været rundt og se de andre gruppers første prototype og den temperatur,
de andre grupper havde efter 30 min. Endelig byggede de 2. prototype. Det er anden prototype, de nu står sammen og præsenterer. Eleverne har regnet ud hvor meget temperaturen
i deres beholder er højere end første gang de bygge en prototype og de har derfor også et
tal på forbedringen af prototypen. De samtaler nu med læreren om temperaturforbedringerne.
Fordi samtalen tager udgangspunkt i forbedringen, opnår læreren to ting:
1.

Alle grupper har fået en forbedring og kan fortælle hvorfor. De grupper, der har fået
den største temperaturforbedring, er typisk de grupper, der indledningsvis var fagligt
mest udfordret i forhold til emnet.
2. Eleverne får mulighed for at sætte ord på nogle af de hverdagsforståelser, der indgik
under konstruktion af første prototype. Fx, at jo tættere materialet rulles om beholderen, jo bedre isolerer det. ”Vi brugte rigtigt meget tape for at holde det tæt, men så
kom vi til at trykke luften ud af pappet”.

Sidste opgave for grupperne bliver at fortælle, hvordan de kan bruge klassens målinger til
at foreslå forbedringer til deres sidste prototype. Havde der været mere tid, havde de fået
lov at bygge den 3. Prototype, for grupperne er meget optaget af, om de kan få lov at forbedre endnu engang ud fra den viden, de nu har.

9.2.1. Hvordan indgår STEM?
S er indlejret i undersøgelser af varmeledning og lufts isolerende evne. T er i denne opgave
særligt indlejret i materialekendskabet, hvor materialer undersøges for isoleringsevne, varmeledning og optimal placering af isoleringsmateriale i forhold til isolerende egenskab. E
er indlejret i fremstilling og forbedring af isolerende beholder og vurderingen af, om løsningen løser opgaven, og M finder anvendelse i beregning og opstilling af måleresultater som
udgangspunkt for forslag til forbedringer.

9.3. Teknologi i forløbet ”Lodrette haver”
I 9.c har en gruppe trukket det fællesfaglige fokusområde “Produktion med bæredygtig
udnyttelse af naturgrundlaget,” og har besluttet at arbejde med projektet ”Lodrette haver.”
De arbejder med en problemstilling, der hedder “Hvordan kan vi indrette lodrette haver i
bymæssige områder og samtidigt sikre, at kvælstof ikke ledes ud i kloakkerne med overskydende vandingsvand.”
Gruppen er meget optaget af at kunne inkorporere elektronisk styring som en del af deres
projekt. Gennem teknologi til automatisering opnår gruppen tre ting:
1. At opleve, at teknologien ikke er teknologi for teknologiens skyld, men får anvendelse direkte ind i eget projekt.
2. De Lodrette haver får tilført vand, uden at gruppen skal holde øje med det.
3. De lodrette haver får en meget præcis tilførsel af gødningsvand.
Haverne er indrettet med fire overskårne vandflasker, der hænger over hinanden, hvor vandet ledes gennem de tre flasker med planter og dyrkningsmedie og den sidste flaske, der
er stoppet med halm. Desuden anvender gruppen micro:bit, herunder en fugtighedscensor
(Sensoren fungerer ved at måle en spænding relateret til jordens ledningsevne og bruge
den til at estimere mængden af fugt i jorden) og en lille pumpe, der kan styres elektronisk.
Når de trykker knap A ned, starter deres vandingsprogram, der overordnet set består af
to loop: loop 1 kører, indtil knap B trykkes ned, og loop 2: Hvis jorden er for tør, så pump
vand i ti sekunder og vent i ti sekunder. På denne måde slipper gruppen for at passe deres
hængende have, men får den vandet præcist og med det samme, den bliver for tør. I deres
loop har de indbygget en tæller, hver gang der pumpes vand, så de kan lave en graf for
sammenhængen mellem antallet af vandinger og mængden af kvælstof i det overskydende vandingsvand. På grundlag af denne graf kan de vurdere, om prototypen lever op til de
specifikationer, som de fastlagde i Forstå udfordringen.
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9.3.1. Hvordan indgår STEM?
S er indlejret i elevernes forståelse og brug af kvælstofkredsløb og kemiske analyser i
relation til undersøgelser af restvandet fra vandingerne, T er indlejret i det elektroniske
vandingssystem. E er indlejret i fremstilling og forbedring af de lodrette haver – ikke mindst
i designet med de fire flasker og samspillet med den automatiserede vanding. Endelig er
M indlejret i forbedringen, når eleverne undersøger sammenhængen mellem vandinger og
kvælstof i restvandet fra vandingerne.

9.4. Brug af modeller i engineering i skolen
I forbindelse med enhver form for engineering- eller designproces spiller modeller en
central rolle. Langt de fleste nye ting starter som en idé inde i en eller andens hoved. For at
blive til noget konkret, skal denne idé udvikles i en proces, som begynder med visualisering
gennem skitser og tegninger, som vi her vil omtale som modeller. Hvorfor det er vigtigt for
læreren at holde fast i, at kodeordet er “model”, og hvorfor elevernes tegningen bør betragtes som modeller, skulle gerne blive klart i nedenstående.

Figur 4: En model er en forenklet repræsentation af en idé, en proces, eller en genstand. En tegning
af en tændstikmand er en model af en mand eller en dreng.

I forbindelse med engineering i skolen er det derfor nødvendigt at fortolke begrebet ”en
model” meget inkluderende. En tegning af en tændstikmand er en model. Den viser, hvordan genstanden en mand har to arme, en krop et hoved osv, og hvordan delene er anbragt
i forhold til hinanden.
Selv om modeller stort set er det samme i engineering og i naturfag, så er der en forskel i
den måde, som modeller bruges på. Det er dog ikke altid, forskellen er tydelig. For eksempel kan naturfaglige modeller være særdeles nyttige i engineering. Det vender vi tilbage til.
Modellers vigtigste rolle i engineering i skolen er at fungere som hjælpemidler i de faser,
hvor medlemmerne i en gruppe udvikler idéer, mens de deler idéerne med hinanden. Det
mest almindelige vil være, at de modeller, eleverne bruger, er simple skitser eller billeder,
de viser hinanden. Når gruppen har opnået et passende afklaret grundlag for at vælge
mellem de forskellige idéer, bliver de enige om, hvilken idé de vil gå videre med.
I engineering i skolen er modeller altså konkrete redskaber, som bruges i grupperne i en
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proces, der skal sikre, at alle i gruppen har (nogenlunde) ens forestillinger om, hvad de
forskellige idéer, der er kommet på bordet, går ud på. Modeller er dermed et redskab til, at
alle i gruppen har nogenlunde samme opfattelse af, hvilken prototype det er, de vælger,
når de vælger en enkelt idé ud. Hvordan prototypen skal se ud, hvordan den skal fungere,
og hvad den skal kunne.
Modeller af enhver art, som gruppen frembringer i delprocesserne, er artefakter, der understøtter den interne kommunikation. Uden modeller kan gruppens medlemmer ikke kommunikere konkret om ideer, forslag og løsninger. Engineering-processen er blandt andet en
konkretiseringsproces. Så modelbegrebet er centralt i engineering-processen, netop fordi
det mål, man arbejder hen imod, er konkret og bedst diskuteres med udgangspunkt i noget
konkret.

9.4.1. Flere slags modeller
Den måde modeller fungerer på i engineering kan beskrives ved følgende eksempel: Eksemplet bygger på en teori om, hvordan læring foregår gennem at den lærende udbygger,
forfiner og stabiliserer sine mentale modeller, kaldet The Model Based View of Science.
I nedenstående eksempel skelnes mellem forskellige typer af modeller. Det er ikke tanken,
at eleverne skal lære navnene på de forskellige modeller, eller at de nødvendigvis får noget ud af at lære at skelne mellem dem. Tanken med nedenstående er, at det kan være en
hjælp for læreren at have øje for de ret forskellige funktioner, som modellerne har, og at der
er et kontinuum af modeller, som rækker fra elevernes egne simple engineering-modeller til
raffinerede, naturfaglige modeller.

9.4.2. Vindmøller og brug af modeller – et eksempel
Hvis en gruppe har fået en udfordring, der går ud på at fremstille elektricitet på et sted, hvor
det blæser meget, kommer idéen om en vindmølle hurtigt på bordet. Det mest sandsynlige
vil være, at hver elev derefter fremkalder en (vag og upræcis) indre forestilling om, hvilken
slags vindmølle, de eventuelt kan bygge.

Figur 5: En elevs udtrykte model af en vindmølle. Inden modellen (skitsen) evt. kan blive en arbejdstegning, fungerer den som et redskab til at skabe fælles forestiller om denne vindmølleide i gruppen.
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De indre forestillinger, som en elev danner om de møller, der nu bliver talt om i gruppen, er
elevens mentale model af en mulig vindmølle. Når eleverne – inden de begynder at tegne
eller demonstrere med små 3-dimensionale modeller – forklarer, hvad deres idé går ud
på, så tager de udgangspunkt i deres meget ufærdige mentale model. I forbindelse med
diskussionen i gruppen udbygger og justerer hver elev sin mentale model ved at lytte til de
andre og spørge. Mentale modeller er individuelle og skjulte. For at gruppen kan komme
videre, skal modellerne gøres synlige og fælles.
På et tidspunkt vil en elevs mentale model være så afklaret og robust, at den kan udtrykkes
mere konkret gennem en skitse, et billede, eller en lille fysisk model. Hvordan eleven end
vælger til at illustrere sin idé over resten af gruppe, så er der tale en konkretisering af den
mentale model. Eleven har lavet en udtrykt model.
Både i Få ideer, Undersøge, Konkretisere og Konstruere bruger eleverne udtrykte modeller,
når de skal tale sammen og forklare hinanden, hvad det er, de mener. Gennem sproget
deler de deres model med de andre. Gennem at lytte til de andre i gruppen og studere de
udtrykte modeller, arbejder eleverne hver især med at justere deres mentale model hen i
retning af det, de andre mener. I løbet af samtalen i gruppen udvikles elevernes mentale
modeller sig (forhåbentlig) i samme retning – hen imod det, der kan blive idéen til prototypen. Derfor har modeller en afgørende og absolut central rolle i engineering, ligesom
modeller har i designprocesser generelt.

Figur 6: En afledt model af en vindmøllevinge. Måske har gruppen besluttet at forsøge at optimere
deres vindmølle ved at give vingerne en egentlig profil, men de er løbet ind i konstruktionsproblemer.
Derfor har de lavet denne model.

Når gruppen er i gang med delprocesserne Konstruere eller Forbedre og altså har en
færdig eller næsten færdig prototype, kan modeller få en ny rolle. Tegninger, diagrammer
eller fysiske modeller, der tager udgangspunkt i en mere eller mindre færdig prototype, og
som fremhæver særlige træk ved prototypen, er ikke primært redskaber til at kommunikere
en idé på plads. I stedet kan de være et redskab, der bruges til fælles analyse i forbindelse
med Forbedre. En model kan sætte fokus på særlige design- eller optimeringsproblemer,
som udspringer af den prototype, gruppen arbejder med. Dem kan man kalde afledte modeller, fordi de er afledt af den konkrete prototype.
I de indledende delprocesser er modeller altså redskaber til, at eleverne gennem samtale
og skitsering justerer deres mentale modeller og opnår afklaring i gruppen. Modellerne
afbilder noget, der ikke eksisterer endnu (andet end som modeller).
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Figur 7: Naturfaglig model af en vindmølle. Modellen er ikke lavet for at udvikle prototypen, men for at
kunne illustrere, hvordan den virker: Hvorfor får luften vingerne til at køre rundt?

Efterhånden som arbejdet og diskussionen skrider frem, bliver modellen en repræsentation
af prototypen. Hvis eleverne går videre fra Få ideer uden at have ”delt” den samme model og hver især skabt mentale modeller, som på de afgørende punkter er ens, får de en
ufokuseret proces. Når det kommer til stykket, har de nemlig ikke et fælles billede af, hvad
det er de vil arbejde hen imod. Der er virkelig et nåleøje i engineering design processen her.
Elevernes tegninger, deres modeller og deres kommunikation omkring dem er centrale for
at give samarbejdet fokus.
I forbindelse med deres prototype kan eleverne få brug at forstå prototypen bedre: Hvorfor
opfører den sig som den gør, hvad skal der til for at gøre den bedre? Her får eleverne typisk
brug for naturfaglige modeller, som repræsenterer træk ved prototypen, som eleverne finder det væsentligt at fremhæve eller undersøge. De kan også bruge naturfaglige modeller,
når de skal forklare for andre, hvordan prototypen eller løsningen virker.
Det kan være vanskeligt for elever selv at lave naturfaglige modeller. Selv om de kan se
simple ud, rummer naturfaglige modeller ofte summen af mange videnskabsfolks arbejde
gennem mange år. Tag fx illustrationen i figur 7 af, hvordan vinden strømmer omkring en
vindmøllevinge med den velkendte vingeprofil. Det tog flere generationer af videnskabsfolk
at komme frem til denne forståelse af løft og sug omkring en vinge med buet overflade,
og der var mange misforståelser og forkerte forklaringer undervejs. Den forståelse er ikke
noget, eleverne lige selv finder på. Derfor kan eleverne være nødt til at gå tilbage til Undersøge for i bøger eller på nettet at finde forklaringer og modeller, der kan belyse og forklare
visse træk ved deres prototype ved hjælp af naturfaglig viden. Eller lærerens faglige stilladsering kan hjælpe dem på vej.
Animationer er en særlig form for modellering, som kan bruges til at vise dynamiske aspekter at en prototypes virkemåde, eller som kan bruges til at forklare, hvordan prototypen
virker.
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9.5. Enginering-modeller og den naturfaglige modelleringskompetence
Der er ingen modsætning mellem den måde modeller italesættes og bruges i engineering
og de modeller, der er så vigtige i naturfagsundervisningen. Tværtimod kunne det være et
ideal, at eleverne oplever en slags glidende overgang fra en ene type af modeller til en
anden. Fra modeller, de selv fremstiller, fordi det er en del af den designproces, de selv skal
gennemføre, til forklarende modeller, der fremhæver et eller flere træk ved deres løsning.
Igen kan vi se på figur 7. Aerodynamikkens historie viser – som antydet ovenfor - at det er
MEGET vanskeligt at finde på, at man kan tegne den usynlige luft som grønne streger, når
man vil vise, hvor der skabes tryk og undertryk. Umiddelbart kunne man vel også synes,
at stregerne er en vanvittig idé, som kun kan føre til misforståelser. Men det er en idé, som
vi har vænnet os til at se i mange fysikbøger, så måske synes vi ikke mere, at stregerne er
kontraintuitive. Men det burde vi gøre. Det er en ret vild model af luftstrømninger.
Man kan håbe på, at en gruppe elever, der selv har været gennem udfordringer med at
præsentere og illustrere deres idéer gennem brug af modeller, vil have større forståelse for,
hvorfor det på den ene side er skørt at tegne luft som tykke grønne streger, samtidig med at
det på den anden side er enormt smart. At eleverne altså gennem deres eget arbejde med
modeller får en bedre forståelse af, at modellers egentlige styrke er, at de er så arbitrære.
At man har frihed at forme en model, så de udtrykker det, man i en given sammenhæng har
brug for at demonstrere eller forklare. For eksempel er det jo ret svært i figur 7 at se, hvorfor
luften overhovedet finder på at strømme forbi vingen – hvor kommer luften fra?
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Kapitel 10. Forskelle og
ligheder mellem
”engineering i skolen,”
IBSE og ”innovation og
entreprenørskab”
Som det er beskrevet i kapitel 5, trænes der i engineering i skolen elevkompetencer som
kreativitet, handling og samarbejde. Det minder meget om de dimensioner – handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling – som er målene med at undervise i det
tværgående emne innovation og entreprenørskab. Man kan spørge, hvori forskellen mellem
de to undervisningsformer består.
På samme måde kan man spørge, hvad forholdet er mellem engineering-undervisning og
IBSE-inspireret undervisning? Også i IBSE arbejder eleverne med at finde egne svar på
spørgsmål eller udfordringer, som enten de selv eller læreren har stillet. Arbejdet foregår i
mere eller mindre elevstyrede processer, ofte i åbne forløb, hvor eleverne selv skal analysere deres spørgsmål, indhente viden, designe undersøgelser og komme frem til konklusioner. Igen minder det meget om engineering i skolen.
Dette kapitel forsøger at beskrive ligheder og forskelle mellem de tre pædagogiske tilgange. Hvad er fælles og hvorledes adskiller de sig fra hinanden?

10.1. Innovation og entreprenørskab
I grundskolen indgår innovation og entreprenørskab som et tværgående emne i alle fag.
Emnet bliver inddraget i fagene gennem praksisorienterede undervisningsformer, og det
kan udmøntes gennem procesorienterede undervisningsforløb.
I verden uden for skolen skelner man mellem de to begreber innovation og entreprenørskab. Det gør man ikke i grundskolen, hvor de optræder under samme overskrift. Det
centrale for eleverne er, at de arbejder med idéer, som gennem en udviklingsproces kan
omsættes til handling. Alternativt arbejder eleverne med muligheder for at tage andres
idéer og gøre dem til grundlag for egne handlinger.
Stærkt forenklet og for at klargøre forskellene til engineering, kan man sige, at hvis den idé,
eleverne arbejder med, er ny og original, så giver det elevernes arbejde et stærkt element
af innovation og originalitet. Den proces, eleverne skal igennem, farves af, at de skal realisere og argumentere for noget absolut nyt. Noget ingen har set eller tænkt på før. Det give
mange udfordringer for eleverne, dels fordi omverdenen ikke altid forstår, hvad det er, de vil
og hvorfor idéen skulle være så fortræffelig. ”Der er jo ingen, der har tænkt på denne måde
før, og det er vel et bevis på, at det er dumt at gøre det.”
Måske oplever eleverne, at fordi idéen er ny, så har de ikke har udviklet deres idé tilstrækkeligt, så i store dele af processen (måske i hele forløbet) må de indskrænke sig til at arbejde med idéen som idé. De når aldrig til de stadier, hvor de kan omsætte den til noget mere
konkret.
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Hvis der på den anden side er tale om, at eleverne tager en idé, som er realiseret i mange
andre situationer, men de bringer den ind og realiserer den i deres egen (nye) sammenhæng, så vil der være et stærkt element af entreprenørskab. Her er der stor vægt på foretagsomhed, udvikling af organisation og handlinger med fokus på at implementere idéen;
ikke på at udvikle den.
I begge tilfælde er der fokus på at skabe værdi og på nytænkning. Evne til idégenererging
og foretagsomhed er det, eleverne bliver bedømt på. Præsentationen er ofte mundtlig.

10.2. Engineering i skolen
Her er elevernes umiddelbare mål at løse et foreliggende problem gennem brug af viden og teknologi; ikke at skabe rum for handlinger, der fører til værdiskabelse. Vejen går
over problemanalyse og mønstring af forskellige typer af viden, som eleverne forsøger at
anvende så metodisk og målrettet som muligt. Endemålet materialiserer sig som et stykke
teknologi, altså et praktisk og konkret produkt, der løser den opstillede udfordring inden
for de opstillede specifikationer. Det vigtigste redskab undervejs er arbejdet med at udvikle
prototypen og arbejdet med at afprøve og optimere den.
Det er indholdet af praktisk-konstruktive-optimerende elementer, som får engineering til at
adskille sig fra anden innovation og entreprenørskabsundervisning. Og det er dette indhold,
som gør engineering-undervisning mere konkret end så megen projektbaseret og åben
undervisning – både for lærere og for elever.
Engineering-processen er didaktisk modelleret, så den kan gøres struktureret for eleverne.
Desuden indeholder didaktikken metoder for, hvordan læreren gradvist kan gøre processen
mere åben og elevstyret, samtidig med at det materialenære og konkrete i forløbet fastholdes. Denne konkretisering af processer og formål understreges i engineering i skolen af, at
der sammen med en beskrivelse af didaktikken er udviklet undervisningsmidler inklusive
metodekort, som også virker strukturerende i de enkelte forløb.
Engineering i skolen indeholder og træner generelt de samme kompetencer som innovation
og entreprenørskab (Se kapitel 5). Man kan med rimelighed argumentere for, at når man
arbejder med engineering-aktiviteter i naturfagsundervisningen, så dækker man også de
tværgående temaer innovation og entreprenørskab.

10.3. IBSE - eller undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Hvor innovation og entreprenørskab er rettet imod at skabe muligheder for at handle med
det formål at skabe (mer-)værdi, og engineering er rettet mod at frembringe et praktisk og
konkret produkt, så er de processer, eleverne deltager i, når de laver undersøgelsesbaseret
naturfag, rettet mod at forstå og beskrive eller forklare noget. Endemålet er at skabe viden
af den type, der består i udsagn (påstande) om, hvordan naturen eller et stykke mekanik
opfører sig.
Et eksempel. En gruppe elever undersøger, hvordan sne og salt opfører sig. De designer
eksperimenter og når efter et stykke tid frem til følgende udsagn, der repræsenterer et stykke naturvidenskabelig viden: ”Når man blander salt og sne, falder temperaturen.”
Elevernes udsagn er naturvidenskabeligt, fordi det beskriver, hvordan naturen opfører sig,
samtidig med at det rummer generel viden: Det gælder tilsyneladende for al is og sne, også
i fremtiden. Udsagnet er baseret på eksperimenter og observationer, det kan efterprøves af
andre, det knytter an til andre naturvidenskabelige begreber (temperatur) og det kan skrives ned i en bog. Det gælder for al naturvidenskabelig viden, at resultatet oftest formidles
skriftligt.

63

Engineering i skolen

Udsagnet om sne og salt i sig selv lægger ikke op til, at det skal bruges til noget specifikt.
Udsagnet og den indeholdte viden er et mål i sig selv. Men udsagnet kan være nyttigt for
andre, hvad enten de vil være entreprenører eller løse engineering-problemer.
Erkendelsesmæssigt er målene med IBSE og naturfag altså af en helt anden art, end hvis
man vil handle eller finde løsninger på udfordringer. Det er ikke sikkert, at eleverne lige
opdager, at det er tilfældet, med mindre læreren gør dem opmærksom på det. Det vil være
med til at understrege, hvorfor der er forskel på tre undervisningsaktiviteter, selv om mange
af processerne for eleverne tager sig ret ens ud.

10.4. Blandingsformer
Det er ikke sikkert, at det altid vil være hensigtsmæssigt for læreren at skelne skarpt mellem de tre arbejdsformer. Ofte vil læreren arbejde med dem i en blanding. I engineering
indgår der måske IBSE-aktiviteter, eller læreren kan beslutte, at produktet fra en engineering-proces skal bruges som afsæt for innovations- og entreprenøraktiviteter.
Men det er nok ikke nogen god ide altid at blande. For mange elever vil det være en
aha-oplevelse at indse, at selv om de tilknyttede processer har mange lighedstræk, så er
målene med processerne grundlæggende helt forskellige. Og så har engineering den fordel, at man i gode engineering-processer – ud over at træne de mange fælles kompetencer
– arbejder meget konkret og udvikler sine materialekompetencer, så man er bedre rustet til
at takle meget konkrete problemer; og til at beskæftige sig med teknologi og fremstilling i
sin videre uddannelse.
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Kapitel 11. Engineering i
fagteamet
Intentionen med dette kapitel er at inspirere et fagteams arbejde med at implementere
engineering i skolens naturfagsundervisning. Omdrejningspunktet er fagteamsamarbejdet,
hvor man videndeler og aftaler, hvordan man eksperimenterer med engineering-aktiviteter
såvel i alle naturfagene som tværfagligt på forskellige klassetrin. Et fagteam kan derfor
med fordel beslutte, at introduktionen af engineering er en fælles satsning i naturfagsundervisningen på hele skolen. Det giver mulighed for at udvikle en rød tråd gennem hele
grundskolen om engineering-aktiviteter og for at dele erfaringer mellem forskellige lærere,
der afprøver engineering i egen undervisning.

11.1. Møderytme
Et fagteams arbejde med engineering kan forløbe over to-tre måneder med et indledende
fagteammøde, afprøvning i egen praksis og et opsamlende fagteammøde (Se figur 8 nedenfor). Processen koordineres af en tovholder i samarbejde med skolens ledelse. Tovholderen kan være skolens naturfagsvejleder eller en kollega med erfaring i engineering-aktiviteter.

Indledende
fagteammøde

Afprøvning i
egen praksis
i klassen

Opsamlende
fagteammøde

Hvad er engineering?
Hvordan hænger engineering sammen med Fælles Mål?
Hvordan skal vi/jeg organisere engineering-aktiviteter i vores/min egen klasse?
Hvad vil jeg gerne undersøge om engineering?
Hvad vi gerne undersøge om engineering?
Herefter planlægning af engineering-aktiviteter til egen undervisningspraksis.

Gennemførelse af engineering-aktiviteter.
Indsamling af elevprodukter, fotografering og videooptagelse af praksissituationer.

Hver lærer fremlægger erfaringer fra afprøvning.
Fælles diskussion om fagteamets forståelse af engineering.
Aftaler om fremadrettede tiltag.

Figur 8: Forløb i fagteam og egen praksis, der kvalificerer fagteamets engineering-kompetencer.
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11.2. Indledende fagteammøde
På et indledende fagteammøde får lærerne erfaringer med engineering-didaktik og -læremidler ved selv at gennemføre en engineering-aktivitet. Hensigten er at udvikle en fortrolighed med aktiviteterne og en forståelse af autentiske engineering-problemstillinger, som
elever kan arbejde med. Lærerne diskuterer og planlægger også, hvordan de kan gennemføre et engineering-forløb i deres egen undervisning.

11.3. Afprøvning i egen praksis
Lærere afprøver enkeltvis eller parvis engineering-aktiviteter i egen praksis. Man bør samle
elevprodukter, tage billeder eller optage video, der kan bruges i forbindelse med erfaringsudveksling på det opsamlende fagteammøde.

11.4. Opsamlende fagteammøde
Hver lærer eller hver lærergruppe præsenterer sine erfaringer med afprøvning af engineering. Herefter følger en fælles diskussion i fagteamet med udgangspunkt i følgende
spørgsmål:
•
•
•

Hvad har vi lært ved afprøvningen af engineering?
Skal vi ændre på den fælles forståelse af praksis på baggrund af de nye erfaringer?
Hvilke konkrete tiltag skal vi beslutte som fagteam?

En sådan kollegial videndeling vil gøre, at erfaringer med engineering løbende bliver delt
og diskuteret i et fagteam. Vi er vidende om de knappe timeressourcer til sådanne møder,
men det ændrer ikke ved det mulige udbytte af dem. Især når man er i gang med at udvikle
og indføre nye tiltag i undervisningen er kollegial videndeling frugtbar. Dette kan være et
argument overfor skoleledelsen.
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Kapitel 12. Inspiration
til videre læsning
I dette kapitel kan du finde inspiration til det videre arbejde med udvikling af engineering-undervisning.

12.1 Artikler
Her præsenteres en række nøgleartikler, som er brugt som inspiration til udarbejdelsen af
nærværende didaktik og læremidler. På [http://kortlink.dk/q2tp] findes en bruttoliste med
flere artikler for den nysgerrige læser.
Barnett, M. (2005). Engaging Inner City Students in Learning through Designing Remote
Operated Vehicles. Journal of Science Education and Technology, 14(1), 87- 100. : Artiklen
præsenterer et engineering-forløb, hvor elever arbejder med at bygge fjernstyrede biler og
evaluerer deres læringsudbytte.
Brophy, S., Klein, S., Portsmore, M. & Rogers, C. (2008). Advancing Engineering Education
in P-12 Classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369‑387.: Artiklen præsenterer
et studie af, hvordan engineering kan støtte elevers tilegnelse af en bred vifte af kompetencer og færdigheder, som forbindes med STEM-fagene for at kunne løse real-world-problems
gennem designprocesser, problemløsning og analyseaktiviteter.
Buchanan, R. (1992). Wicked problems in Design Thinking. Design Issues, Vol. 8, no. 2, pp.
5-21.: Artiklen karakteriserer den type aktiviteter, der knytter sig til designprocesser indenfor
kunst, kultur, naturvidenskab og socialvidenskab.
Cunningham, C.M. & Carlsen, W.S. (2014). Precollege Engineering Education. I: Ledermann,
N. & Abell, S.K. (red.), Handbook of Research on Science Education, 747‑758. Routledge,
New York.: En af de bedste oversigtartikler om alle aspekter vedrørende engineering i skolen.
Fleer, M. (2000). Interactive technology: Can children construct their own technological
design briefs? Research in Science Education, 30(2), 241‑253.: Artikel som udforsker muligheder og potentialer med autentiske engineering-udfordringer.
Guzey, S.S., Tank, K., Hui-Hui W., Roehrig, G. & Moore, T. (2014). A High-Quality Professional Development for Teachers of Grades 3‑6 for Implementing Engineering into Classrooms. School Science & Mathematics, 114(3), 139‑149.: Artikel viser et eksempel på, hvordan
læreres professionelle udvikling skal organiseres.
Nercessian, N.J. & Patton, C. (2009). Model-based reasoning in interdisciplinary engineering. I: Meijers, A. W. M (red.), The Handbook of the Philosophy of Technology & Engineering Sciences. Springer, 678-718: Kapitlet beskriver, hvordan børn og unge kan arbejde
modelbaseret med deres ræsonnementskompetence i engineering-aktiviteter.
Penner, D.E., Lehrer, R. & Schauble, L. (1998). From Physical Models to Biomechanics: A
Design-Based Modeling Approach. Journal of the Learning Sciences, 7: 3‑4, 429‑449. :
Denne artikel udforsker, hvordan elever kan forstå en engineering-udfordring ved hjælp af
en modelbaseret designudfordring. Engineering-aktiviteten er baseret på kroppens biomekanik.
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Rutland, M. & Barlex, D. (2008). Perspectives on pupil creativity in design and technology
in the lower secondary curriculum in England. International Journal of Technology and
Design Education, 18(2), 139‑165: Artiklen undersøger og sammenligner kreativitet i kunstneriske og naturfaglige/teknologiske fag.

12.2. Engineering undervisningskoncepter
Nedenstående tabel præsenterer tre eksempler på engineering undervisningsprogrammer,
der har haft succesfuld indvirkning på uddannelsessystemet i USA, og som er forskningsbaserede med hensyn til elevernes læringsudbytte, læreres professionelle udvikling samt
tværfaglig undervisning i STEM-fagene.
Program

Klassetrin

Link

Engineering is elementary

0-12

http://www.eie.org/

The infinity project

6-12

www.infinity-project.org

Robolab@CEEO

0-12

http://ceeo.tufts.edu/default.aspx

CDIO

Ingeniørudd.

http://www.cdio.org/

12.3. Artikler med inspiration til den danske uddannelseskontekst
Sillasen, M. K., Daugbjerg, P. S., & Nielsen, K. (2017). STEM og engineering - nye trends i
naturfag. Fysik/kemi - Natur/teknologi-bladet, 3. Se http://www.fysik-kemi.dk/
Sillasen, M. K., Daugbjerg, P. S., & Nielsen, K. (2017). Engineering – svaret på naturfagenes
udfordringer? MONA, 2017-2.
Sillasen, M. K. (2018). Engineering træner elevers innovative og samarbejdskompetencer
på tværs af uddannelser. Fysik/kemi - Natur/teknologi-bladet, 1. Se http://www.fysik-kemi.
dk/

12.4. Rapporter
Thinking like an engineer - implications for the educational system (2014). A report for the
Royal Academy of Engineering Standing committee for Education and Training.
Download: www.raeng.org.uk/thinkinglikeanengineer
Gymnasiet tænkt forfra (2015). Udvikling af værktøj til at vurdere gymnasielevers innovationskompetence. Download: https://www.emu.dk/modul/gymnasiet-t%C3%A6nkt-forfra
Engineering i skolen – praksiskortlægning (2018). Kortlægning af eksisterende engineeringaktiviteter i grundskolen. Download: http://www.neuc.dk/wp-content/
uploads/2018/02/EiS_Kortlaegning_januar_2018-ny.pdf

12.5 Links
Undervisningsforløbet “Det rene vand - efter oversvømmelsen”:
https://astra.dk/tildinundervisning/det-rene-vand-efter-oversvoemmelsen-0

12.6 Metodekort
https://astra.dk/sites/default/files/metodekort_samlet.pdf
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Bilag 1. Ordliste
Ord/Begreb Betydning i projekt engineering i skolen
Aktiviteter

Mindre selvstændig enhed af undervisningsforløb, hvortil det er muligt at opsætte
selvstændigt læringsmål. Aktiviteter kan være besøg, forsøg, undersøgelser, observationer, interview osv. I EiS-forløb vil der ofte ligge flere aktiviteter i hver delproces.

Engineeringaktivitet

I længere forløb som fx forberedelse til afgangsprøve er det muligt at inddrage
engineering som en del af dette længere forløb. Man kan da tale om at have en
engineering-aktivitet som en del af et forløb.
Engineering-aktiviteten vil bestå af et antal delprocesser, men ikke nødvendigvis
alle delprocesser.
En engineering-aktivitet er det muligt at afvikle selvstændigt – evt. i forbindelse med
træning af delprocesser.

Engineeringforløb

Engineering-forløb er en samlebetegnelse for et projektforløb, der er problembaseret, anvendelsesorienteret og projektorganiseret, og hvor læringsmål, lærerens
planlægning og elevernes arbejdsprocesser gennemløber EDP-modellen.
Et engineeringforløb er afgrænset i tid. Det er karakteriseret ved introduktionen af
en udfordring (“a real world problem”) som eleverne i grupper arbejder med at finde
en løsning, hvorefter de præsenterer og diskuterer denne løsning.
Det er indholdet af praktisk-konstruktive-optimerende elementer som får engineering til at adskille sig fra anden inquiry-undervisning.

Engineering i
skolen

Engineering i skolen er en anvendelsesorienteret og problemløsende undervisning,
hvor eleverne lærer at udvikle konkrete løsninger på praktiske problemer. I elevernes arbejde indgår faglig viden og teknologi.

Evaluere

I engineering-forløb er der tale om (mindst) tre former for evaluering.
1.
2.
3.

Evaluering af de produkter, eleverne kommer frem til og præsenterer i delprocessen “præsentere”.
Evaluering af de processer gruppen/eleven gennemgår i forbindelse med
projektet.
Evaluering af den læring som eleverne opnår undervejs. Der kan være tale
om, at eleverne lærer faglig viden, og der være tale om, at eleven lærer
noget om (del)processerne.

For eleverne er evalueringstype 1 et vigtigt punkt og for mange elever er en god
evaluering af denne type en faktor i deres motivation. På den lange bane er det
– både for læreren og for eleverne – imidlertid evalueringstype 2, der er vigtig.
Evaluering type 3 er især vigtig for lærere/lærerne.
Forarbejdningskompetence

I forarbejdningskompetencen indgår, at eleverne lærer at anvende værktøjer, redskaber og maskiner til hensigtsmæssigt at forarbejde forskellige materialer, når de
konstruerer en prototype og en løsning.

Forbedre

Denne proces gentages ofte mange gange.
Læreren:
Understøtter hensigtsmæssige testprocedurer afhængigt af elevernes klassetrin og
erfaring og fastholder elevernes fokus på krav til prototype samt understøtter den
positive fejlkultur. Kan desuden facilitere videndeling på tværs af grupperne.
Eleverne:
Forbedrer prototypen på baggrund af tinkering og/eller test og analyse og vurderer
i forhold til specifikationerne, om prototypen enten er god nok til at være en løsning
eller må forbedres, og i givet fald i forhold til hvad og i forhold til resterende tid og
materiale – eller om den må forkastes og der må laves en helt ny prototype.

69

Engineering i skolen

Produktet:
Testet prototype evt. med tilhørende testresultater, der kan sammenlignes med
specifikationerne.
En plan for forbedring af prototypen eller en plan for at gå videre mod præsentationen. Prototypen er i så fald gruppens løsning.
Forstå
udfordringen

Læreren:
Introducerer udfordringen og introducerer forløbet.
Rammesætter (fx tid, materialer, regler for grupper, brugere, involvering af eksterne,
specifikationer) og forhandler og afklarer med eleverne.
Eleverne:
Reformulerer udfordringen gennem dialog om narrativet, med hinanden, læreren
og/eller brugerne.
Produktet:
Elevernes reformulering af udfordringen. De laver evt. (kode-)ord og arbejdsplan.
De laver aftaler for processen. De laver evt. en gruppekontrakt for projektet.

Få idéer

Læreren:
Læreren iagttager og støtter processerne i grupperne og anviser evt. metodekort
for idégenerering eller metodekort for idéudvælgelse. Læreren kan evt. kræve, at
gruppen skal formulere idéen i ord og skrive den ned.
Læreren faciliterer evt. sparring på tværs af grupperne.
Eleverne:
Udtænker Idéer/løsningsforslag. De præsenterer og forklarer dem for de andre i
gruppen. Gruppen forhandler sig frem til det løsningsforslag, de vil arbejde med. I
forbindelse med at “få ideer” vil gruppen sandsynligvis springe frem og tilbage til
nogle af de andre delprocesser fx. “forstå udfordringen” eller “konkretisere.”
Produktet:
En ide til en løsning som gruppen er enig om og mener bedst kan løse den (re)
formulerede udfordring inden for specifikationerne.

Iteration<

På ethvert tidspunkt i processen kan gruppen beslutte sig for at noget, de tidligere
besluttede eller gjorde, skal gøres om, fordi gruppens arbejdsproces og/eller dens
resultater dermed bliver bedre.
Hvis en gruppe bliver enige om, at de er på vej mod en dårlig proces eller mod
et dårligt resultat, må de gå tilbage til en af den øvrige del-processer og ændre i
noget af det, de har lavet. Det hedder en iteration.
En gruppe kan beslutte at lave en iteration på alle punkter i deres projekt. Denne
overvejelse er særlig vigtig efter, at gruppen har testet sin prototype.
Det kan også være relevant at overveje en iteration, når gruppen har fremlagt: Måske fremkom der bemærkninger eller kritik, eller idéer under præsentationen, som
gør det klart, at en iteration er en god ide. Men ofte vil der i et projekt ikke være tid
til det.

Konkretisere

Eleverne arbejder med at komme fra deres idé til en prototype. De forbedrer skitser,
vælger materialer og arbejdsprocesser, de vurderer tidsforbrug og realiserbarheden i deres forslag.
Læreren:
Læreren iagttager og støtter processerne i grupperne. Anviser evt. metoder til støtte
for elevernes kreativitet fx moodboards.
Eleverne:
Tegner skitser eller laver små modeller og forklarer for hinanden og forhandler om,
hvordan løsningsforslaget kan realiseres gennem en prototype. De diskuterer valg
af materialer og arbejdsprocesser. De afprøver måske nogle ting, før de vælger.
Produktet:
Arbejdstegninger/skitser, der gør det muligt at gå i gang med konstruktion af prototypen/prototyper i fællesskab. Arbejdsplan (herunder arbejdsfordeling og deadlines), materialeliste, redskaber mv.
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Konstruere

Ordet konstruere skal ikke forstås bogstaveligt. Det man “konstruerer” kan også
være en animation, en app, noget programkode eller lign.
Læreren:
•
iagttager og støtter processerne i grupperne.
•
anviser evt. metoder til støtte for rollefordeling i grupperne.
•
hjælper grupperne med at vurdere om deres valg af materialer og arbejdsprocesser er realistiske – evt. for at finde andre løsninger.
•
hjælper med at løse praktiske problemer med at fremskaffe materialer og
finde arbejdsredskaber.
Eleverne:
Finder materialer og arbejdsredskaber og organiserer arbejdet med at omsætte
deres “konkretiserede idé” til et konkret første bud på en løsning i form af en prototype.
Produktet:
Prototype, der kan testes og forbedres.

Løsning

Gruppens løsning fremkommer, når gruppen – eller læreren! beslutter at under de
givne omstændigheder, kan deres prototype ikke blive bedre. De holder op med at
forbedre prototypen og gør den til deres løsning.

Materialer

Materialer er de fysiske eller digitale artefakter, der i undervisningsforløb foreslås
anvendt ved konstruktion af løsningsforslag.

Metodekort

Metodekortene er elevrettede tekster, der beskriver forskellige metoder, eleverne
kan anvende inden for de enkelte delprocesser.
Et givet metodekort er rettet mod en given delproces. Metodekortene er redskaber
til at stilladsere arbejdet i delprocesserne. Metodekort kan udvælges selvstændigt
af eleverne, anvises af læreren eller foreslås gennem undervisningsforløbene.
Der findes flere metodekort til hver delproces.

Narrativ

Den fortælling eller historie som sætter rammen for den udfordring/det problem,
eleverne skal løse.
Narrativet giver den kontekst, der omgiver udfordringen.

Proces/
delproces

Den overordnede proces i et engineeringforløb kalder vi EDP-processen (engineering-design-processen). Denne proces består af 7 delprocesser.

Proceskompetencer

De essentielle proceskompetencer er: Navigation, handling, samarbejde og kommunikation.

Proceslæring Elevens læring af arbejdsprocesser, der knytter sig til EDP-modellen.
Præsentere

Eleverne præsenterer deres løsning for “brugerne.” Brugerne vil ofte være repræsenteret ved læreren eller (nogle af) de andre grupper fra klassen.
Selv om eleverne ikke er kommet frem en løsning, som de er tilfredse med, bør de
præsentere deres (ufærdige) prototype. Også i tilfælde hvor prototypen slet ikke
virker, giver det mening at præsentere den og forklare, hvordan gruppen kom frem
til den.
Læreren:
Det er optimalt, hvis rammerne for præsentationen er aftalt allerede i fasen “forstå
udfordringen”. Hvis det ikke er tilfældet, må læreren hjælpe grupperne til formulere
nogle fælles regler for, hvordan præsentationen kan foregå (Hvor lang tid?, Hvor
mange elever taler?, Hvornår er der mulighed for spørgsmål? Præsenteres der
gennem en video? Skal der laves en poster, der viser processen? Skal der inviteres
publikum udefra? På hvilken måde evaluerer gruppen sin egen proces… osv.).
Det vil ofte være tilfældet, at det er læreren, der er “modtageren” (brugeren) i forbindelse med præsentationen.
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Præsentere

Eleverne:
Præsenterer og forklarer deres løsning over for “brugerne” og svarer på spørgsmål.
Eleverne præsenterer og evaluerer den proces, gruppen havde i forløbet. De svarer
på spørgsmål.
Eleverne bør også vurdere, hvad de lærte i forbindelse med forløbet. Dels hvad de
lærte fagligt, og dels hvad de lærte om at arbejde sammen i procesopdelte forløb.
Produktet:
Det vigtigste produkt er ikke elevernes løsning, men den refleksion over processen
og det, elever og lærer lærte undervejs om at arbejde og løse problemer på denne
måde. (se også “procesresultat”).

Specifikationer

I engineering arbejder man med en udfordring, som det gælder om at finde en
løsning på. Hvis man på forhånd stiller krav, som en løsning skal opfylde – fx at
en katapult skal kunne skyde mindst 30 cm, eller et tårn skal kunne bære 0,5 liter
vand – så kaldes kravene for specifikationer.
Specifikationer (krav) kan også indbefatte anvendelse af materialer, teknologi, miljø
osv.
Specifikationer kan enten komme fra opgaveformuleringen, eller den kan aftales
med en evt. gruppe af brugere.
En løsning eller prototype, der ikke overholder de opstillede specifikationer, er ikke
en god løsning. Den bør forbedres eller kasseres.

Teknologi

Undersøge

Teknologi kan/skal forstås på mindst tre niveauer:
1.

Som et generelt historisk fænomen:
Teknologi er viden, organisation og redskaber, som mennesker udtænker
og gør brug af over for naturen for at leve bedre og mere sikkert.

2.

Som konkrete materialer eller redskaber:
I forbindelse med engineering-aktiviteter kan “teknologi” også referere til
konkrete materialer eller redskaber. Et bræt, en sav, et termometer eller
en papkasse er “teknologi”. En computer, eller det program (den app), der
afvikles på computeren, er også teknologi. Når vi skriver, at der indgår teknologi i engineering, så betyder det, at ingeniørers arbejde, og de løsninger
som ingeniører kommer frem til, omfatter brug af konkrete fysiske eller
digitale artefakter og/eller redskaber (herunder software).

3.

Som et fag i skolen:
Teknologi som et emne i undervisningen handler om samspil mellem
samfundet og teknologien: Hvad er teknologi for et fænomen? Hvad har
de store opfindelser betydet? Hvorfor optræder teknologier ofte som store
systemer? Hvilken rolle spiller råvarer, transport, præcision, produktion,
spildprodukter? Hvad er forudsætningerne for teknologisk udvikling? Hvad
har udviklingen haft af konsekvenser for mennesker, samfundet og naturen?
Hvad har vi af muligheder og valg i fremtiden?

Læreren:
Understøtter en systematisk videnindsamling ved fx at anvende metodekortet
“Videnskortlægning” som baggrund for undersøgelser. Vejleder i forhold til relevant
litteratur, eksperimenter, observationer m.m. Vejleder, foreslår og/eller demonstrerer
evt. relevante metoder, materialer og sikkerhedsprocedurer.
Eleverne:
kortlægger relevant viden, læser, eksperimenterer, undersøger eksisterende tilsvarende løsninger, observerer, interviewer – gerne systematisk.
Produktet:
Overblik over indhentet viden: Observationer, interview, litteraturstudier og forsøgsresultater der er nødvendige for at få optimale løsningsforslag og/eller prototyper,
og som bliver delt i gruppen.
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Undervisningsmaterialer

Undervisningsmateriale er knyttet til et projektforløb og indeholder:
•
•
•
•

Skitse til forløbet (evt. som lektionsplan).
Undervisningsaktiviteter herunder evaluering.
Elevrettede tekster og/eller ark, der bl.a. indeholder udfordringen til eleverne.
Lærervejledning og tilhørende didaktik.

Kan sammenlignes med lærebogssystemer.
Åbent forløb

Med åbenhed menes her antallet og omfanget af de beslutninger, som den enkelte
elev eller gruppe af elever skal tage i forbindelse med et engineering-forløb.
De beslutninger, der ikke tages af eleverne, tages af læreren.
Hvis læreren på forhånd (eller undervejs) tager mange beslutninger uden at diskutere med eleverne, “lukker” eller strukturerer læreren forløbet.
De valg og beslutninger, eleverne skal tage i forbindelse med et forløb, kan italesættes mere eller mindre eksplicit af læreren undervejs. Hvis læreren gør det tydeligt, hvori et valg består og anviser nogle valgmuligheder, er der tale om, at læreren
guider eleverne i forløbet.
Det er læreren, der i forbindelse med sin planlægning vælger graden af åbenhed i
et projekt. For nogle typer af elever og for klasser, der ikke har erfaring med projektarbejde, kan stor åbenhed være en meget stor og nærmest uhåndterbar udfordring.
Elever og klasser skal gradvist lære at arbejde i projekter med åbenhed.
For elever, der er vant til at arbejde med åbenhed, kan stærk lærerstyring virke
demotiverende.
Et åbent forløb kaldes også et forløb med mange frihedsgrader.
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Bilag 2.
Målopfyldelsesrubric
Påbegyndt

Undervejs

Fuldført

Eksemplarisk

Forstå
udfordring

Jeg kan tilstrækkeligt vise en forståelse af simple dele af
udfordringen.

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

Jeg kan vise en god
forståelse af udfordringen og hele dens
baggrund.

Jeg kan vise en sikker
og hensigtsmæssig
forståelse af udfordringen og hele dens
baggrund i relation til
almene samfundsforhold.

Undersøge

Jeg kan med ringe
viden og færdighed udføre enkle
og simple undersøgelser, 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 færdighed og viden om
undersøgelser af mit
problem.

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

Få idéer

Jeg kan udvikle
simple ideer til en
mulig løsning.

Jeg kan usikkert
organisere ideudvikling og diskussion af
løsning.

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

Jeg kan sikkert og hensigtsmæssigt 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 udvælge 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 forskellige materialer og deres
forarbejdninger til en
løsning.

Konstruere

Jeg kan konstruere
en simpel prototype, som usikkert
viser en funktionel
løsning.

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

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

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

Forbedre

Jeg kan simpelt vurdere min løsning og
komme med enkle
forslag til forbedringer.

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

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

Jeg kan sikkert og hensigtsmæssigt afprøve
og teste min løsning
for at kunne diskutere
forbedringer af min
løsning.

Præsentere

Jeg kan usammenhængende præsentere min løsning for
bl.a. brugere med
brug af hverdagssprog og sparsomt
fagsprog.

Jeg kan usikkert
præsentere min
løsning for bl.a. brugere. Jeg kan usikkert veksle mellem
hverdagssprog og
relevant fagsprog.

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

Jeg kan veldisponeret
og nuanceret præsentere min løsning
for bl.a. brugere med
brug af relevant form
og medie. Jeg veksler
sikkert mellem hverdagssprog og relevant
fagsprog.
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Bilag 3. Oversigt over
metodekort
Delproces

Metodekort

Forstå udfordringen

• Problemskitse

Undersøge

• Videnskortlægning

Få ideer

•
•
•
•
•
•
•

Brainstorm bordet rundt
Almindelig brainstorm
Open space brainstorm
Associationsbrainstorm
Verdens dårligske ide
Hvilken ide vælger vi
Prioriering af ideer

Konkretisere

•
•
•
•

Konkretisere
Moodboard til mellemtrin
Moodboard til udskoling
Konstruktionsvejledning

Konstruere

• Konstruere

Forbedre

• Generel prototypetest
• Forbedre til mellemtrin
• Forbedre til udskoling

Præsentere

• Præsentere
• Engineeringposter
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Støttet af:

Partnere:
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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

