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Kære lærer i Jammerbugt Kommune 

Velkommen til projekt Engineering i skolen! 

Dette brev er en introduktion til det kompetenceudviklingsforløb, som du skal 
deltage i sammen med andre lærere fra din skole og andre skoler i kommunen.  

Projektets formål er at: 

• Bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i skolen og bidrage til, at flere 
børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af 
deres almendannelse og ad den vej får større interesse for naturvidenskab og 
teknologi. 

• Kompetenceudvikle lærere til at anvende engineering i egen 
undervisningspraksis 

• Løfte fagteamssamarbejdet på deltagende skoler til selvstændigt at 
videreudvikle skolens engineering og teknologiundervisning 

• Styrke udviklingen af det naturfaglige netværk i deltagende kommuner som 
helhed 

Hvorfor er dette projekt vigtigt? 
I Jammerbugt Kommunes skolepolitik er der formuleret pejlemærker for 
undervisningen i kommunens skoler: 

• Vi har øje for og inddrager elevernes hverdagsliv i læringssituationer. 

• Vi benytter de nyeste undervisningsteknologier og pædagogisk viden. 

• Eleverne bruger, forstår og medskaber den teknologiske udvikling. 

• Eleverne inddrages i udvikling af skolen og undervisningen. 

• Vi er lydhøre og nysgerrige overfor nye initiativer. 

• Alle har vide muligheder for at være eksperimenterende og medskabende. 

Som en inspirations- og videnskilde til arbejdet med disse pejlemærker igangsættes  
et kompetenceudviklingsforløb for at fremme ”engineering” i skolen: Undervisning, 
som er inspireret af arbejdsmetoder og indhold fra ingeniørers praksis. Der lægges 
vægt på problembaserede, konkrete, praksisrettede og elevaktiverende forløb.  

Engineering-undervisning vil også kunne medvirke til at løse andre af de 
udfordringer, som skoler står overfor: Manglende motivation af visse elevgrupper, 
udvikling af elevernes skabende og entreprenante evner, mangel på inddragelse af 
praktisk relevant arbejde, anvendelse af teoretisk naturfaglig viden, behov for at 
udvikle relationer til omverdenen (”åben skole”), sammenhæng og progression i 
undervisningen både på langs (0. til 9. klasse) og på tværs (fællesfagligt 
samarbejde), der støtter elevernes læring og motivation. 

Hvad er engineering? 
Engineering er en projektbaseret og anvendelsesorienteret tilgang til 
problembaseret 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 samtidig med, at de omsætter denne viden til deres eget bud på en an-
vendelig teknologisk løsning. Engineering er inspireret af den måde, hvorpå 
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ingeniører arbejder, når de målrettet udvikler teknologiske løsninger på relevante 
problemer, men tilpasset undervisningens formål og mål. I dette projekt arbejder vi 
med nedenstående model for engineering design processen:  

  

Kompetenceudviklingsforløbets opbygning 
Kompetenceudviklingsforløbet veksler mellem fire workshops (hver af seks timers 
varighed) og to praksis-perioder baseret på aktionslæring og med besøg af 
læreruddannere, der observerer læreres praksisafprøvning. 
 
Skolelederne deltager på workshop  1 for at høre, hvordan lærerne planlægger 
afprøvning og for indbyrdes at diskutere, hvordan de som ledere kan skabe 
udviklingsrum for lærernes professionelle udvikling gennem samarbejde i fagteams 
hjemme på skolerne.  

I forbindelse med workshop 3 vil lederne deltage i lærernes erfaringsudveksling og 
deltage i drøftelse af implementering, forankring og spredning af engineering på 
skolen. 

ellem 
fire workshops (hver af seks timers varighed)og to praksis-perioder baseret på aktionslæring og med besøg af le,der rverer 
læreres praksisafprøv-ning. Forløbet med praksisperioder og workshops samordination og interaktioner mellem 
kompetence-udviklingsforløb, skolens ledelse, den kommunale koordinatorsåvel som skolens strategi fremgår af Figur Figur 

2: Kommunalt kompetenceudviklingsforløb for et semester i fase 1.Figur 1. Kompetenceudviklingsforløb -vekslen mellem workshops, praksisperioder og interaktion med 

Praktisk information 
Første kompetenceudviklingsforløb (Efterårssemester 2020) er planlagt på 
følgende datoer: 
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Workshop 1+2: onsdag og torsdag den 26. og 27. august 2020 

Workshop 3: tirsdag den 6. oktober 2020 

Workshop 4: mandag den 23. november 2020 

For at sikre sparring og erfaringsudveksling undervejs i forløbet har arbejdsgruppen 
drøftet muligheden for, at der afholdes møder i netværk på tværs af skolerne. Evt. 
netværk vil blive etableret på den første workshop. 

Kursussted: Sport & Kulturcenter Brovst. Damengvej 2, 9460 Brovst 
 

Framelding ved fravær ved workshops 
Hvis der opstår en situation hvor du - mod forventning - ikke kan deltage i 
workshops, skal du melde fra til din skoleleder. Men du må også gerne sende en 
frameldingsmail til kursusholderen.  

 

Materialer til brug i engineering-undervisning 
Du kan på www.astra.dk/engineering finde forløb og aktiviteter og relevant 
litteratur til Engineering i Skolen. Ligeledes kan du på www.engineeringday.dk 
skrive dig op til nyhedsbrev om Engineering Day og skolebesøgsordningen Book en 
ekspert, som begge kan bruges som inspiration eller direkte i engineering-
undervisningen.  

 

Kontaktinformation 
Maria Skov Pedersen, mvp@jammerbugt.dk Tlf. 4191 1478 

Lars Salomonsen, lom@jammerbugt.dk Tlf 7257 8228 

Pernille Hovaldt, peo@jammerbugt.dk t.f 4191 1265 

 

Vi glæder os til at se dig til kurset       
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