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Model for kommunal kompetenceudvikling i engineering 
Dette dokument beskriver modellen for kommunal kompetenceudvikling i enginee-
ring herunder implementering af engineering på skolerne i en kommune.  

Kompetenceudviklingsmodellen er i 2017 og 2018 udviklet og afprøvet i fire kom-
muner, og er herefter justeret forud for kompetenceudvikling i de kommuner, som 
påbegynder nye efteruddannelsesforløb i 2020. Modellen kan bruges til at kompe-
tenceudvikle lærere i natur/teknologi, biologi, geografi, fysik/kemi, matematik, 
håndværk/design og beslægtede fag – samt lederne for disse lærere. Med modellen 
kan op til 70 lærere og skolelederne fra lærernes skoler kompetenceudvikles.  

Det samlede forløb for en kommune med 70 lærere strækker sig over tre et halvt år 
med et planlægningssemester, tre semestre med kompetenceudvikling, en længere 
periode med faded guidance og eventuelt endnu et semester med kompetenceud-
vikling (Se figur 1, side 4).  

Kompetenceudvikling af lærerne forløber ideelt set over tre semestre, hvor cirka 10 
lærere til en start deltager i kompetenceudvikling, hvorefter kommunens øvrige læ-
rere deltager i kompetenceudvikling i de efterfølgende to semestre. Der kan være 
overlap i hvilke lærere der deltager på disse tre semestre. 
Ofte vil flere af lærerne fra første forløb som en 
slags ressourcelærere deltage på de efterføl-
gende to semestre.  

I kompetenceudviklingsforløbet introduce-
res lærere til arbejdet med engineering i 
undervisningen. Gennem aktionslærings-
forløb trænes lærerne i at bruge enginee-
ring som arbejdsmetode og i undervis-
ningsaktiviteter. Undervisningsmaterialer 
og -aktiviteter fra ’Engineering i skolen’ 
bruges i forbindelse med lærernes af-
prøvning og kompetenceudvikling.  

Det samlede kompetenceudviklingsforløb 
tilpasses til den enkelte kommune 

Lærere og lederes tidsforbrug er specificeret til 
sidst i dokumentet. 

Hvad er engineering? 
Engineering er en projektbaseret og anvendelsesorienteret tilgang til problembase-
ret undervisning, hvor målet er, at eleverne løser et vedkommende og autentisk 
problem med deres eget bud på en løsning. I engineeringbaseret undervisning er 
der fokus på, at eleverne lærer om og anvender naturvidenskab og teknologi samti-
dig med, at de omsætter denne viden til deres eget bud på en anvendelig teknolo-
gisk løsning. Engineering er inspireret af den måde, hvorpå ingeniører arbejder, når 
de målrettet udvikler teknologiske løsninger på relevante problemer, men tilpasset 
undervisningens formål og mål. 
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Hvilke kompetencer udvikler lærerne og hvilket udbytte er der for eleverne? 
Gennem forløbet vil lærere opnå kompetencer i at benytte engineering som en un-
dervisningsmetode i naturfagene. Udbyttet for eleverne er at de gennem enginee-
ringundervisning udvikler faglige såvel som generelle kompetencer: 

1. Engineering styrker elevernes naturfaglige kompetencer - særligt modelle-
ring, undersøgelse samt forarbejdningskompetence 

2. Engineering engagerer og motiverer mange elevtyper og er en god metode 
til at arbejde virkelighedsnært og problembaseret i naturfag 

3. Engineering bidrager til, at eleverne kan reflektere over de teknologier, de 
anvender og udvikler i deres problemløsning 

Kompetenceudviklingsforløb for lærere og ledere  
Kompetenceudvikling af kommunernes lærere og ledere bliver varetaget af lærer-
uddannere fra de regionale professionshøjskoler i samarbejde med en konsulent fra 
Astra og en projektleder fra ’Engineering i skolen’. Kompetenceudviklingen foregår 
lokalt i kommunen.  

Kompetenceudviklingsforløbet er inddelt i tre faser med hver deres indhold og va-
righed (se Figur 1 og Figur 2 nedenfor, som i overordnede træk beskriver, hvad der 
sker i hver af de tre faser og i løbet af et semester i fase 1). Kompetenceudviklings-
forløbet i engineering er baseret på QUEST-modellen1. Denne model har vist gode 
resultater2 og givet solide erfaringer for, hvornår kompetenceudvikling rent faktisk 
er i stand til at ændre læreres tænkning, undervisning, samarbejde og læringsforstå-
else.  

Kompetenceudviklingsforløbet, som det beskrives i dette dokument, er den stan-
dardiserede udgave, der med udgangspunkt i forhandlinger med den kommunale 
koordinator og skoleforvaltningen tilpasses de enkelte kommuners tilgang til kom-
petenceudvikling af deres lærere samt til spredning og forankring i den enkelte 
kommune. I de følgende afsnit beskrives kompetenceudviklingen i de tre faser jf. Fi-
gur 1. 

FASE 1: Kompetenceudvikling af lærere og ledere på 1. til 4. semester 
Fase 1 forløber over fire semestre. Første semester bliver brugt på at planlægge og 
koordinere indhold og forløbet for læreres og lederes kompetenceudvikling, sådan 
at deres udbytte optimeres3. Dette foregår i et samarbejde mellem læreruddan-
nerne fra den regionale professionshøjskole, som varetager kompetenceudviklin-
gen, en projektleder, en konsulent fra Astra samt den kommunale koordinator. 

 

1 QUEST-projektet er beskrevet på http://projekter.au.dk/q-model/  
2 Mogensen, A., Nielsen, B.J., Sillasen, M.K. (2015). Processer der forandrer: Fagteamsamarbejde efter QUEST-

modellen, MONA 2015(1). 
3 Sillasen, M.K. (2014). Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser - En socio-kulturel-poli-

tisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer, Ph.d.-afhandling, Aalborg 

Universitet, 2014.  

http://projekter.au.dk/q-model/
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Kompetenceudvikling af de enkelte lærere forløber over ét semester og bliver gen-
nemført tre gange over tre semestre (semester 2, 3 og 4). Den standardiserede 
kompetenceudviklingsmodel er dimensioneret til at kompetenceudvikle op til 70 
lærere og 10-15 ledere i fase 1. Ved første gennemløb (på semester 2) deltager få, 
men særligt udvalgte lærere fra hver skole, som i efterfølgende semestre fungerer 
som ressourcelærere for deres kolleger. De øvrige lærere gennemfører kompeten-
ceudviklingsforløbet på enten tredje eller fjerde semester. Lederne deltager i leder-
sporet på andet og tredje semester.  

 

Lærernes kompetenceudvikling veksler mellem fire workshops (hver af seks timers 
varighed) og to praksisperioder baseret på aktionslæring og med besøg af lærerud-
dannere, der observerer læreres praksisafprøvning. Forløbet med praksisperioder 
og workshops samt koordination og interaktioner mellem kompetenceudviklingsfor-
løb, skolens ledelse, den kommunale koordinator såvel som skolens strategi frem-
går af Figur 2. Hvor Figur 2 viser forløbet i 2., 3. og 4. semester, kan man i Fejl! Hen-
visningskilde ikke fundet. følge den enkelte lærers kompetenceudviklingsforløb 
over længere tid. Lærerens timeforbrug for at blive en kompetent underviser i engi-
neering er noteret i figuren.   
 
Lærerne, der som de første fra kommunen gennemfører workshops og praksisfor-
løb i andet semester, vil typisk være særligt engagerede naturfagslærere - first mo-
vers, som brænder for at afprøve engineering i undervisningen. Disse lærere kom-
petenceudvikles til at støtte og vejlede kolleger og vil dermed være gennemgående 
ressourcepersoner for fagteamet på de efterfølgende semestre i fase 1.  

Figur 1. Kompetenceudviklingsforløb - vekslen mellem workshops, praksisperioder og interaktion med skolens ledelse, den 

kommunale koordinator og skolens strategi.  
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Parallelt vil skolelederne deltage på et lederspor i andet og tredje semester (se Figur 
1 og Figur 2). Ledere deltager på workshop 2 for at høre, hvordan lærerne planlæg-
ger afprøvning og for indbyrdes at diskutere, hvordan de som ledere kan skabe ud-
viklingsrum for lærernes professionelle udvikling gennem samarbejde i fagteams 
hjemme på skolerne. I forbindelse med workshop 3 vil ledere deltage i lærernes er-
faringsudveksling og drøfte implementering, forankring og spredning af engineering 
på skolen. 

Forløbet med workshops og praksisperioder er fleksibelt og bliver tilpasset kommu-
nernes specifikke behov for kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling og sam-
menhæng med igangværende eller nye kommunale aktiviteter samt i forhold til 
hvor mange lærere og skoler, der deltager.  

I praksisperiode 1 og 2 (se Figur 2) er der planlagt fagteammøder, hvor lærerne in-
troducerer engineering til deres kolleger og inviterer dem til at afprøve undervis-
ningsaktiviteter i egen praksis, hvilket forventeligt giver en større lokal spredning af 

Figur 2: Kommunalt kompetenceudviklingsforløb for et semester i fase 1. 
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engineeringmetoden. I forarbejdet til fase 1 forventes skolelederne at afsætter res-
sourcer til, at lærerne kan anvende aktionslæring som strategier for kollaborativ 
professionel udvikling.  

Tidsplan for et semester med kompetenceudvikling (semester 2, 3 og 4) 
Figur 2 illustrerer såvel tidsplan for et semester med kompetenceudvikling, som be-
skrives i dette og de følgende afsnit. Workshop 1 og 2 er sammenhængende dage, 
som bliver efterfulgt af praksisperiode 1, der løber over 4 til 6 uger. Herefter følger 
workshop 3, som varer én dag, praksisperiode 2 i 4 til 6 uger og som afslutning 
workshop 4. Workshops varer fra 9.00-15.30 inklusiv en halv times frokost.  

Workshop 1 og 2 
På workshop 1 og 2 bliver lærerne introduceret til engineering som en undervis-
ningsmetode. Lærerne afprøver engineering-undervisningsaktiviteter, og bliver in-
troduceret til læremidler, planlægningsmodeller, rubrics, elevarbejdsmodeller, me-
todekort og aktionslæring i forhold til den efterfølgende afprøvning i egen praksis. 
Der er afsat tid til planlægning af engineeringaktiviteter i egen praksis. Lærere fra 
samme skole arbejder sammen, så de samtidig styrker intentionerne om kollegial 
sparring hjemme på skolen.  

Praksisperiode 1 
Lærere afprøver engineeringaktiviteter i egen praksis og indsamler artefakter, laver 
elevevaluering, tager billeder og laver billedfortælling om deres refleksioner over 
afprøvning i egen praksis. Desuden opfordres lærerne til at introducere engineering 
til kollegaer på fagteammøder på egen skole. 

Workshop 3 
På workshop 3 arbejder lærerne med planlægning af engineeringforløb, herunder 
arbejdet med at redesigne eksisterende undervisningsaktiviteter til engineeringakti-
viteter. Der bliver også arbejdet med progression i engineeringaktiviteter ved hjælp 
af et frihedsgradsskema. Lærerne planlægger engineeringaktiviteter og aktionslæ-
ring til praksisperiode 2, hvor de opfordres til at involvere en kollega til at deltage. 
Dette er bl.a. for at sprede og forankre engineering i de deltagende skolers samlede 
undervisningspraksis. På workshoppen er der også opsamling på praksisperiode 3. 

Praksisperiode 2 
Lærere afprøver engineeringaktiviteter i samarbejde med kollega. De indsamler ar-
tefakter, evaluerer aktiviteter med eleverne, tager billeder og laver billedfortællin-
ger om deres refleksioner over afprøvning i egen og/eller kollegas praksis.  

Workshop 4 
På workshop 4 er der fokus på evaluering af afprøvning i egen og/eller kollegas 
praksis og at udarbejde en årsplan for implementering af engineering i næste seme-
ster eller det kommende skoleår.  
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Antal deltagere 
Forløbet fra 1. til 4. workshop tænkes i semester 2 dimensioneret til 10 lærere og i 
både semester 3 og 4 til 30 lærere. Dvs. at over tre semestre kan op til 70 lærere 
kan gennemføre forløbet. Individuelle tilpasninger er mulige.  

Observationspakker i praksisperioderne 
Undervisningskonsulenter deltager i undervisningen på alle skoler, dvs. at alle skoler 
får besøg af en konsulent én gang i praksisperiode 1 eller 2 i hvert semester. Konsu-
lenten observerer læreres engineeringundervisning og giver feedback.  

Lederspor  
På ledersporet klædes skolelederne på til at skabe det organisatoriske rum for læ-
rernes professionelle udvikling i skolens praksis. Ledere deltager i følgende aktivite-
ter på både 2. og 3. semester, begge gange med erfamøder: 

• Ledere deltager i workshop 2 for at høre om lærernes planlægning, samt for 
indbyrdes på et erfamøde at udveksle erfaringer om stilladsering af lærernes 
professionelle udvikling hjemme på skolerne og diskutere, hvordan de kan 
skabe rum til læring hjemme på skolen.  

• Lederne deltager på workshop 3, hvor der først bliver samlet på aktionslæ-
ring i praksisperiode 1. Dernæst tager lederne og lærerne sammen hul på 
udvikling af handlingsplaner for implementering og forankring af enginee-
ring fremadrettet (i det kommende semester eller i det kommende skoleår). 
På erfamødet kun for lederne er der fokus på, hvordan lederne implemente-
rer engineering fremadrettet på egen skole. 

 

Erfaringer fra tidligere kompetenceforløb og tilsvarende projekter viser, at skolens 
udbytte stiger med lederens engagement i ledersporet. Derfor forventes skoleche-
ferne også at sætte status for skoleledernes deltagelse på dagsordenen for mø-
derne mellem forvaltningen og skolelederne.  

FASE 2: Forankring og selvorganiserede aktiviteter på 5. og 6. semester 
I de to næste semestre arbejder kommunens lærere individuelt såvel som i fagte-
ams med at afprøve engineeringaktiviteter i undervisningen. Parallelt hermed arbej-
der koordinatoren, skolelederne og fagteams sammen om selvorganiserede engine-
eringaktiviteter og forankring af engineering. Her anvender de aktionslæring til pro-
fessionel udvikling.  

Erfaringerne fra programmets øvrige kompetenceudviklingsforløb viser, at inddra-
gelsen af de kommunale koordinatorer i projektorganisationen og deltagelse i plan-
lægningsmøder bidrager til en succesfuld implementering af engineering i kommu-
nen, fordi koordinatorerne oplever, at de har et støttende stillads at trække på i for-
hold til kommunal forankring. Når projektet er slut, er det intentionen, at enginee-
ring er forankret tilstrækkeligt i de deltagende skolers samlede naturfaglige praksis.   
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Figur 3. Lærerens rejse fra uerfaren til kompetent underviser i engineering: Læreren 
gennemfører i fællesskab med andre lærere kompetenceudvikling med vekslen mel-
lem workshops og praksisperioder med afprøvning af engineering. Læreren og den-
nes kolleger samarbejder om engineering og bruger bl.a. programmets engineering-
tilbud i undervisningen. Lærerens timeforbrug på workshops, teammøder og obser-
vation er angivet i figuren.   
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For at forberede koordinatoren og det kommunale netværk på en stærkere foran-
kring af indsatsen i skolerne praktiserer læreruddannerne fra den regionale profes-
sionshøjskole faded guidance, hvor ansvaret for stilladsering af lærernes professio-
nelle udvikling gradvist overdrages til den kommunale koordinator for at legitimere 
koordinatorens handlekompetence til at iværksætte supplerende kompetenceud-
viklings-aktiviteter4. Den kommunale koordinator kan fx organisere netværksmøder 
for at understøtte samarbejde i og på tværs af fagteams, eller for at lærerne kan ud-
veksle erfaringer tværs af skolerne. Koordinatoren kan også arrangere temadage 
om fx digitale teknologier. En konsulent fra Astra monitorerer og understøtter kom-
munens kompetenceudviklingsaktiviteter gennem løbende dialog og sparring med 
den kommunale koordinator. 

FASE 3: Kompetenceudvikling af lærere og ledere på 7. semester 
På det syvende og sidste semester kan kommunen supplere med et ekstra semester 
med kompetenceudvikling efter samme skabelon som i fase 1. Dette kan være for 
nye lærere, lærere, der ikke var tilmeldt i fase 1, eller for lærere, der har deltaget i 
fase 1, og som vil bygge oven på den kompetence, de tilegnede sig i fase 1.  

Den kommunale koordinator afdækker kommunens behov for ekstra kompetence-
udvikling i dialog med både skoleledere, fagteams og en konsulent fra Astra, som fx 
gennem kompassamtaler5 kan give koordinatoren sparring på mål og prioritet i den 
kommunale engineeringindsats6.  

Projektorganisationen i den enkelte kommune 
Som en del af projektet etableres en projektorganisation i den enkelte kommune, 
bestående af den kommunale koordinator, en til to læreruddannere fra professions-
højskolen og en projektleder fra ’Engineering i skolen’. 

Projektorganisationen skal sammen med skoleledere og forvaltning etablere lokal 
tilpasning af kompetenceudviklingsforløbet, så det på bedst mulig vis tilgodeser be-
hov og ønsker i den enkelte kommune. I hver kommune vil der blive holdt flere mø-
der, hvor den kommunale koordinator, læreruddannerne og en projektleder i tæt 
samarbejde planlægger, koordinerer og evaluerer kompetenceudviklingsforløbet. 
Målet er at arbejde for, hvordan kompetenceudvikling og lokale tilpasninger skal 
implementeres. Skoleledere, skolechefen og konsulenten fra Astra vil løbende blive 
involveret i dette arbejde for at sikre høj kvalitet og lokal tilpasning af forløbet.  

Projektperiode 
Det samlede forløb med kompetenceudvikling af lærere og ledere forløber over 3½ 
år, og starter per 1.1.2020 og løber frem til sommerferien 2023 afhængig af hvor 

 

4 van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher–Student Interaction: A Decade of 

Research. Educational Psychology Review, 22(3), 271–296. 
5 Læs tilbud om kompassamtaler her https://astra.dk/forankring/naturfagskompas  
6 Wøhlk, E., Kronvald, O., & Buch-Illing, H. (2018). Naturfagskompasset som middel til udvikling af kommunale 

naturfaglige kulturer. MONA, 2018(1).  

https://astra.dk/forankring/naturfagskompas
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mange lærere, der deltager i den enkelte kommune og af de kommunale tilpasnin-
ger der bliver gjort i hver enkelt kommune.  

Deltagende lærere og ledere fra de seks kommuner 
De deltagende lærere skal primært være naturfagslærere, der underviser i indsko-
lingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, men kan også være matematiklærere og 
lærere, der underviser i håndværk & design.  

Kompetenceudviklingsmodellen får større effekt, hvis minimum to lærere fra 
samme skole deltager, fordi det er med til at styrke fagteamudvikling og kollegial vi-
dendeling.   

Fra det tidligere projekt er der gode erfaringer fra med, at lærerne formidler viden 
videre til kollegaerne på fagteammøder. Derfor får lærerne som et led i praksisperi-
oderne til opgave hjemme på skolerne at involvere og træne deres kollegaer via 
teamaktiviteter, kollegial faglig sparring og aktionslæring. Dvs. at flere lærere vil få 
erfaringer med engineering.  

Finansiering af kompetenceudviklingsforløb 
Projektet ’Engineering i skolen’ finansierer undervisning på workshops, observation 
i praksisperioder, gennemførelse af ledersporet samt forløbet med faded guidance. 
Yderligere finansierer projektet 70 timer til den kommunale koordinator (naturfags-
koordinator), og varetager evaluering af det samlede kompetenceudviklingsforløb.  

Kommunens udgifter beløber sig i de timer lærerne bruger på workshops, fagteam-
møder, dialog i forbindelse med observation samt de timer lederne lægger i leder-
sporet. Nedenfor er en oversigt over timeforbruget per lærer og leder til det sam-
lede kompetenceudviklingsforløb.  

Timeforbrug per lærer og leder i en kommune 
Timebudget per kommunal koordinator, lærer og leder i en kommune: 

Kommunal koordinator 
Forberedelse og koordinering m.m. 

• 70 timer til kommunal koordinator – finansieret af projektet 

I alt 70 timer til kommunal koordinator  

Lærere, som deltager i kompetenceudvikling  
Per semester (2., 3. og 4. semester – samt et evt. ekstra semester)  

• Kompetenceudvikling: 24 timer per lærer 

• Fagteammøder: 2x2 timer per lærer 

• Observationspakke: 2 timer per lærer 

I alt 30 timer per lærer per semester 

Ledere fra de deltagende skoler 
Per semester (2. og 3. semester) 

• Lederspor: 4+6 timer per leder 

I alt 10 timer per leder per semester 
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Eksempler på timeforbrug til det samlede forløb 
Projektet finansierer 70 timer til den kommunale koordinator, hvorfor vedkommen-
des timer ikke fremgår af nedenstående.  

Eksempel 1: 70 lærere og 10 ledere fra 10 skoler 
En kommune med 10 skoler har 70 lærere og 10 leder:  

• Semester 2: 30 timer per 10 lærere og 10 timer per 10 ledere. 

• Semester 3: 30 timer per 30 lærere og 10 timer per 10 ledere 

• Semester 4: 30 timer per 30 lærere 

• (Ekstra semester sidst i forløbet: Semester 3: 30 timer per 30 lærere) 

I alt: 2100 timer til 70 lærere og 200 timer til 10 ledere (for et eventuelt ekstra se-
mester sidst i forløbet skal der afsættes yderligere 900 timer til lærerne) 

Eksempel 2: 40 lærere og 5 ledere fra 5 skoler 
En kommune med 5 skoler har 40 lærere og 5 ledere som skal deltage i forløbet, 
som foregår over enten to eller tre semestre. På de første to semestre gennemfører 
alle 40 lærere kompetenceudviklingen og på næste semester deltager samtlige 40 
lærere, hvor der bygges oven på de første to semestre. Det sidste semester kan så-
ledes være et tilvalg med yderligere kompetenceudvikling eller et fravalg fordi alle 
lærere har gennemført kompetenceudvikling i engineering i de første semestre.  

• Semester 2: 30 timer per 7 lærere og 10 timer per 5 ledere. 

• Semester 3: 30 timer per 33 lærere og 10 timer per 5 ledere 

• (Semester 4: 30 timer per 40 lærere) 

I alt:  

• 2. og 3. semester: 1200 timer til 40 lærere og 100 timer til 5 ledere 

• (1.-3. semester: 2400 timer til 40 lærere og 100 timer til 5 ledere) 
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