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Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen, hvor vi ser på begrebet Engineering
Udgangspunktet for engineering i skolen er måden, hvorpå ingeniører arbejder.
Engineeringundervisning er projektbaseret, og det vigtigste, der kommer ud af
vellykkede engineeringaktiviteter, er træning af samarbejde, vedholdenhed, handlekompetence samt erkendelse af, at fejl og uhensigtsmæssigheder er en del af
læreprocessen. Som undervisningsmetode afspejler engineering de processer problemanalyse, idégenerering, inddragelse af viden og trinvis forbedring af
løsningsforslag - som ingeniører gennemløber, når de er problemløsere eller udvikler
ny teknologi. Det virker motiverende og meningsskabende for elever. Dette nummer
af Liv i skolen udfolder forskellige perspektiver på, hvordan engineering skal forstås
som undervisningsmetode – og læreproces. Engineering bygger på en veludviklet
didaktik og vi byder velkommen til endnu et spændende temanummer, hvor vi bliver
konkrete, praktiske og kobler det til livet i skolen.
Tak til Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møllerfonden for at
finansiere dele af denne publikation.

Med venlig hilsen
Martin Sillasen
Fagredaktør

Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Hvad er engineering i skolen?
Engineering som undervisningsmetode i
skolen er kort fortalt karakteriseret ved,
at eleverne gennemfører en designproces,
der omfatter flere delprocesser: Problemidentifikation, planlægning af en vej frem
mod en ud af flere mulige løsninger,
afprøvninger, prototypeforbedringer og
evaluering af den færdige løsning.
Af Martin Sillasen, docent
12
Engineering og STEAM
– stilladsering og synergi
I januar 2019 afholdte vi STEAM-uge,
hvor alle 0.-8.klasser var i gang hele ugen.
Årgangene arbejdede med forskellige
temaer, bl.a.: indretning af ny legeplads,
sikker trafik, skralderobotter, delebilsordninger og “den gode pause”.
Torsdag eftermiddag var der Åben skole,
hvor forældrene var inviteret til at komme
og se og høre eget barns projekt.
Af Jacob Martinsen, naturfagslærer og
STEAM-vejleder
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Hvorfor undervise i
engineering i grundskolen?
Det er en udfordring at udforme projekter
med elevstyring, så også elever, der nemt
bliver udfordret over evne eller nemt giver
op, også får en god oplevelse. Nogle mister
pusten over tid, og udfordringen er at holde
dem til ilden. Modsat har jeg dog også
oplevet fagligt udfordrede elever blomstre
og være motiverede af de praktiske opgaver. Den projektorienterede tilgang giver
også større ejerskab for nogle elever.
Af Lis Buch Sørensen, naturfagslærer og
-vejleder og Keld Nielsen, lektor emeritus
30
Engineering i indskolingen
I 0.-3. klasse er eleverne ”strandet” på en
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øde ø. Eleverne bliver inddelt i grupper,
som skal løse forskellige udfordringer, så
de alle kan overleve og leve på øen. En
gruppe i 1. klasse skal udvikle et fiskeredskab. De konkretiserer deres ideer ved at
lave en tegning af en fiskestang. En anden
gruppe konkretiserer med tegninger og
skitser en ide, de selv har udviklet: de
mener, det er meget vigtigt, at man har tøj
på, på en øde ø.
Af Lene Clemensen, naturfagslærer,
Marianne Olesen, naturfagslærer og Peer
Daugbjerg, lektor
40
Engineering og matematik
Denne artikel handler om et forløb, hvor
engineering blev brugt som den primære
arbejdsmetode. Jeg vil komme ind på
hvilke overvejelser, der ligger bag valget
af den givne udfordring, hvordan forløbet
blev bygget op, og hvordan jeg stilladserede arbejdsprocessen med forskellige
metodekort. Til sidst vil jeg komme ind på
mine overvejelser omkring brugen af engineering som arbejdsmetode i matematik.
Af Lis B. Sørensen, naturfagslærer og
-vejleder
54
Engineering og fællesfaglig
naturfagsundervisning
Denne artikel vil eksemplificere den
sags-tilgang til undervisning og problemløsning, som karakteriserer engineering,
hvor eleverne anvender mange former
for viden til systematisk at designe eller
forbedre redskaber, maskiner, strukturer,
eller processer. Kun relevant viden og relevante arbejdsformer har værdi i den konkrete problemløsning, hvorfor udvælgelse
af viden og arbejdsformer er et afgørende
element, når man arbejder med engineering.
Af Per Milling, naturfagslærer og Peer
Daugbjerg, lektor
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Engineering Day: Kom i gang med
engineering med kort struktureret forløb
Engineering? Ja, det lyder spændende,
men også udfordrende og lidt svært at
komme i gang med. Den reaktion hører
man ind imellem blandt naturfagslærere,
når de præsenteres for engineering-metoden. Engineering Day giver mulighed
for at få en smagsprøve på, hvad det vil
sige at arbejde med engineering i undervisningen.
Af Michael Suhr, naturfagslærer, Camilla
Zacho, seniorkonsulent og Sara Rosendal,
kommunikationsansvarlig
72
Bioteknologi
– Engineering i læreruddannelsen
I læreruddannelsen introduceres lærerstuderende til engineering som en
arbejdsform i naturfag og andre fag.
Denne artikel beskriver en case fra et hold
biologilærerstuderede på 15 studerende,
som arbejdede med bioteknologi gennem
engineering-udfordringer.
De udvalgte bioteknologier var bagning
med bagegær og fremstilling af yoghurt
med mælkesyrebakterier.
Af Peter, Kamilla og Dragana, lærerstuderende og Peer Daugbjerg, lektor
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Engineering og teknologiforståelse
I dette kapitel er der fokus på T’et i
STEM, altså på begrebet ”teknologi”.
Hvordan kan man tale om teknologi på
en sammenhængende og meningsfuld
måde? Hvordan kan man inddrage emnet
teknologi i sin undervisning? Hvilke
generelle betragtninger kan man bruge?
Ja, hvad skal man i det hele taget lægge i
begrebet teknologi?
Er der pointer, som det er særligt vigtigt,
at eleverne hører om?
Af Keld Nielsen, lektor emeritus
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Stilladsering i engineering forløb
Engineeringarbejdsformen stræber mod
at giver eleverne et større medansvar
for egne læringsforløb. Hvis eleverne
skal kunne gribe det ansvar, så stiller det
krav til lærerens rolle eller roller i bestræbelserne på, at eleverne udvikler deres
kompetencer og udbygger deres viden og
færdigheder. I den sammenhæng bliver
stilladsering af elevernes læring i
engineeringforløb central.
Af Suzie Auener, Konsulent og Dorte
Danig Jønsen, naturfagslærer
112
Målsætning og evaluering i engineering
I denne artikel kan du læse om, hvordan
Hanne arbejdede med mål og evaluering af
engineeringaktiviteter. Syvende klasse har
arbejdet med at bygge et apparat, der kan
suge papirstumper op. De skulle samarbejde i grupper af 3-4 elever, de havde to
halve fagdage til at løse udfordringen.
Aktiviteten var inspireret af materiale på
Astras hjemmeside, og eleverne havde
adgang til materialer som: en lille motor,
ledninger, et batteri, formplast og lignende.
Af Hanne Grøn, naturfagslærer og Peer
Daugbjerg, lektor
122
Praktiske erfaringer med engineering i
Naturfagsmaraton
Hvordan får man som lærer engineering
ind i sin faglige undervisning? Ifølge en
evaluering fra landets største naturfagskonkurrence, Naturfagsmaraton, hjælper
engineeringprocessen 83% af de deltagende lærere dem med at undervise
problemorienteret. De første gange kan
man have brug for hjælp til at strukturere
engineeringprocessen med henblik på at
understøtte undervisning i engineering for
eleverne.
Af Simon Olling Rebsdorf, projektleder
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Martin Sillasen, docent i naturfagsdidaktik ved VIA University College

Engineering som undervisningsmetode i skolen er kort fortalt karakteriseret ved, at eleverne gennemfører en designproces, der omfatter flere
delprocesser: Problemidentifikation, planlægning af en vej frem mod en
ud af flere mulige løsninger, afprøvninger, prototypeforbedringer og evaluering af den færdige løsning. Som en del af processen udfører eleverne
undersøgelser i samarbejde med andre og inddrager viden om naturfag
og matematik samt viden om materialer og fremstillingsprocesser.
Eleverne trænes i at lære af egne fejl, i at være systematiske, i at være
iterative, i at være åbne over for andres idéer og i at være vedholdende.
Arbejdet kvalificerer elevernes forståelse af historiske og etiske aspekter i relation til udvikling og brug af teknologi. Og i at være vedholdende.
Arbejdet kvalificerer elevernes forståelse af historiske og etiske
aspekter i relation til udvikling og brug af teknologi.

I denne udgave af ”Liv i Skolen” præsenteres praksiseksempler på, hvordan denne
kortfattede karakteristik af engineering
som arbejdsform i naturfag og matematik
omsættes til undervisning i både indskoling, mellemtrin, fællesfaglig undervisning
i overbygningen, som en éndags event og
i naturfagsmaraton. Desuden vil der også

være artikler, som besvarer spørgsmålene:
Hvorfor man kan arbejde med engineering
i skolen? Hvordan er engineering integreret i nogle kommuners STEAM-strategi?
Hvordan kan lærere stilladsere engineeringundervisningsaktiviteter? Og hvordan hænger engineering og teknologisk
dannelse sammen?
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Det centrale, som eleverne lærer ved at
arbejde med engineering, er selve design
processen (EDP) (Cunningham, 2018).
I denne artikel vil du kunne læse mere uddybende om EDP-modellen, som eleverne
arbejder med, når de løser engineeringudfordringer (Se figur 1).
Udgangspunkt i et autentisk problem
I engineeringundervisning tager eleverne
udgangspunkt i et problem, som ”nogen”
har - ”a real world problem”. Der er altså
som udgangspunkt indbygget forbindelser
fra skolen til omverdenen. Undervisningen
er projektorganiseret og problembaseret
og inkluderer, at eleverne arbejder i projektgrupper og undervejs tager mange beslutninger selv. Lærerens primære rolle er som
rammesætter, konsulent og dialogpartner.
Som et første trin i et engineeringprojekt
skal eleverne analysere det problem, som
er deres udgangspunkt. Derefter skal de
formulere krav til en løsning, og de skal
beslutte, hvordan de trinvis og i fællesskab
vil arbejde sig frem mod en løsning, der
opfylder kravene. Arbejdet er procesorienteret og vil ofte omfatte, at eleverne undersøger materialers egenskaber eller kortlægger,
hvordan en given proces forløber – engineering har således mange lighedspunkter
med at arbejde undersøgelsesbaseret. Den
løsning, eleverne fremlægger, skal være
konkret i den forstand, at de kan demonstrere, at den rent faktisk løser problemet
og opfylder de opstillede krav. Derfor er
arbejdet i høj grad anvendelsespræget.

I processen får eleverne brug for al den
relevante viden og de relevante færdigheder, de kan mobilisere. Afhængig af klassetrin og hvad det er for et problem, de
arbejder med, vil naturfaglig viden have en
fremtrædende plads, ligesom inddragelse
af matematik bør være et naturligt skridt.
Ideelt set vil naturfagene og matematik
tvinges ud af traditionelle roller og indgå i
fagligt integrerede forløb.
Engineering design processen
Det er pædagogisk hensigtsmæssigt at
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. 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.
Engineering design processen opdeles 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.
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Figur 1: Engineering Design Proces-modellen med syv delprocesser.

Undersøge: Elevgrupperne kortlægger
relevant viden, de vil få brug for. De skaffer og tilegner sig viden.

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

Få idéer: Elevgrupperne forhandler og
vælger idéer, de vil gå videre med.

I skolen vil engineeringforløb 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).

Konkretisere: Elevgrupperne konkretiserer, skitserer og vælger materialer til den
konkrete idé. 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; og udvikler den
til deres løsning.

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
engineeringforløb autenticitet, vel vidende
at det i en klasse foregår på helt andre
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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 omverdensautenticitet, som
kan virke motiverende og legitimerende.
Senere i projektet skulle der gerne opstå
en metodeautenticitet, fx i forbindelse
med udviklingen af en prototype, men den
har læreren mindre direkte kontrol over.
Er alle med?
I indledningen sikrer læreren sig sammen
med klassen, at alle kommer ind i projektet på den rette måde og med den samme
opfattelse af, hvad det hele går ud på, og
hvad spillereglerne er.
Ideelt set kan man allerede i "Forstå
udfordringen" 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.
Benspænd undervejs
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
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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.
Afsluttende refleksioner
og perspektivering
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. Dette kan være brugerrepræsentanter, som berøres af eller virksomhedsrepræsentanter, som arbejder med
den behandlede problemstilling.
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 de lærte det; 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 projektet
tager udgangspunkt i den eksisterende
omverden. Når eleverne arbejder frem mod
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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.
Hvad sker der undervejs?
Mellem projektstart og projektslut arbejder
eleverne sammen i grupper for at komme
frem til en løsning. Som det fremgår af
beskrivelsen af delprocesserne ovenfor,
arbejder de sammen om at indhente viden,
udvikle idéer, planlægge, konkretisere 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.
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 og måske matematisk viden.
Enten viden de har i forvejen, eller viden de
selv skaffer sig, eventuelt ved at læreren
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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.
Hvilken viden bruger de til at løse
udfordringen?
Kravet om anvendelse af naturfaglig og
matematisk 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. Engineeringundervisning
er en proces, hvor målet jo blandt andet
er, at eleverne lærer naturfag og matematik 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 håndværk & design.

Litteratur
Cunningham, C. M. (2018). Engineering in
elementary STEM education. Boston.
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Jacob Martinsen, naturfagslærer og STEAM-vejleder på Østerhåbskolen,
Horsens Kommune

Horsens Kommune har en STEAM-strategi, som omfatter alle
kommunens folkeskoler. I denne artikel kan du læse om, hvordan
Østerhåbskolen arbejder med engineering og STEAM-strategien.

Engineering og STEAM indsats
Er engineering og STEAM ikke det, vi altid
har gjort i fx praktiske undervisningsforløb i natur og teknologiundervisningen
eller i forbindelse med problemorienterede tværfaglige undervisningsforløb?
Jo, vil svaret være for mange lærere. Men
med Engineering Design Proces-modellen
(EDP-modellen, se artikel 1) og dens vægt
på designprocesfasernes forskellige indhold, arbejdsmetoder og deres indbyrdes
afhængighed, har vi fået et godt redskab
til at strukturere netop både engineeringog STEAM-aktiviteter.
Den kommunale STEAM-indsats blev

skudt i gang med en læringsdag i august
2017 for alle kommunens lærere.
På Østerhåbskolen valgte vi, i erkendelse
af at skolen havde planlagt andre indsatser for skoleåret 17/18, en light tilgang til
den øgede fokusering på STEAM. Nemlig
at alle lærere i løbet af skoleåret skulle
planlægge ét STEAM-baseret undervisningsforløb.
I dette skoleår (18/19) er der skruet op
for ambitionerne med oprettelsen af et
STEAM-vejlederteam, der bl.a. skal facilitere en STEAM-uge for hele skolen. Og for
skoleåret 19/20 går vi all in på STEAM og
FabLab. Mere om det senere.
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Læringen i
engineeringforløb
går på to ben.

I artiklen kommer jeg til at hoppe rundt
mellem engineering- og STEAM-begreberne. Er du hardcore engineeringfundamentalist, så provokerer det måske lidt.
Men nu er jeg lærer med fokus på praksis.
Samtidig udgør jeg en fjerdedel af Østerhåbskolens STEAM-vejlederteam, som
udfordret og støttet af en ivrig skoleledelse skal facilitere og understøtte, at
skolens 125 engagerede lærere og pædagoger og 1400 læringsparate elever på tre
matrikler kan arbejde STEAM-baseret og
aktivt med 21. århundredes kompetencer.
Inspireret af Karin Dyrendom: ”De 21.
hundreders kompetencer - en artikel”i
kan kompetencerne defineres som:
Kollaboration med fokus på styrket samarbejdsevne så eleverne bliver i stand til at
lytte til andres idéer, forhandle, reflektere,
lave aftaler og skabe noget sammen
med andre.
Videnkonstruktion via læringsaktiviteter som giver eleverne mulighed for
at opbygge og reorganisere viden og
anvende den i nye sammenhænge.
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STEAM-faktaboks
Horsens kommune vedtog i 2016 en
STEAM-strategi. Her beskrives STEAM
som: ”... den samlede betegnelse for enkeltdisciplinerne: Science, Technology, Engineering, Art, Maths – men det er også betegnelsen på en tværfaglig tilgang til læring,
der er med til at øge børnenes og elevernes
interesse i fagområderne og medvirker
til at forbedre deres kompetencer for at
kunne løse tværfaglige problemstillinger.”
At politikernes vedtagelse af en STEAMstrategi ikke havde som hovedsigte at sikre
eleverne spændende og autentisk undervisning ses tydeligt i begrundelsen: ”Der
er brug for innovation i forhold til fornyelse
af erhvervslivets produkter, services og
forretningsmodeller samt understøttelse
af udviklings-, demonstrations- og innovationsprojekter. Ved at styrke fagligheden blandt børn og unge og skabe et øget
fokus på det 21. århundredes kompetencer
kan vi medvirke til at understøtte vækstmulighederne for erhvervslivet i Horsens
og samtidig medvirke til at alle unge, efter
endt uddannelse, har tiltrækkende jobmuligheder.”
Om Strategiens fokus lyder det: ”Strategien fokuserer på indsatser, der styrker
udviklingen af de færdigheder børn og
unge også skal mestre i det 21. århundrede:
Evnen til kritisk analyse, til kreativ tænkning og innovativ problemløsning.”

VIA University College

Selvevaluering giver eleverne mulighed
for at planlægge og vurdere eget arbejde
og revidere det på baggrund af voksen- og
peerfeedback.
Innovation der styrker den kreative tænkning hos eleverne, så de bliver i stand til at
løse autentiske og praktiske problemer.
It og læring så elevernes digitale kompetencer understøttes, og de flyttes fra
at være konsumenter til at kunne løse
opgaver ved at producere, samarbejde og
interagere via digitale medier.
Kompetent kommunikation hvor eleverne
lærer at kommunikere hensigtsmæssigt,
så de bliver i stand til at fremstille og tilpasse kompleks eller multimodal kommunikation til specifikke målgrupper.
I januar 2019 afholdte vi STEAM-uge,
hvor alle 0.-8.klasser var i gang hele ugen.
Årgangene arbejdede med forskellige
temaer, bl.a.: indretning af ny legeplads,
sikker trafik, skralderobotter, delebilsordninger og “den gode pause”. Torsdag
eftermiddag var der Åben skole, hvor
forældrene var inviteret til at komme og
se og høre eget barns projekt. Sammen
kunne børn og forældre også gå rundt
til skolens øvrige klasser og se, hvad de
havde arbejdet med i STEAM-ugen. Fredag var der gensidigt venskabsklassebesøg på tværs af årgangene. Samtidig var
der fremlæggelse af nominerede projekter
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for dommere, og vi sluttede af med kåring
af vinderne af “Østerhåbskolens bedste
idé” på alle afdelinger.
EDP-modellen som stilladsering af
lærernes STEAM-undervisning
Vi har valgt EDP-modellen som stilladsering af lærere og elevers arbejde med
STEAM-processer. Vi bruger modellen
som en guide til undervisningsplanlægning og gennemførelse af spændende
undervisningsforløb. Sigtet er, at også
ikke-naturfagslærere ser engineering- og
STEAM-arbejdet som noget, vi er sammen
om. Noget vi ser positivt frem til, og noget
der rykker i forhold til børnenes læring.
Det overordnede mål er selvfølgelig, som
for al vedkommende undervisning: “Den
gode læring”. Både fagfagligt, praktisk
arbejdsmæssigt, engineeringmæssigt og i
særdeleshed i forhold til arbejdet med det
21. århundredes kompetencer.
Modellens faser fra forståelse af udfordringen til fremlæggelsen af produktet
kan på en enkel måde styre al problembaseret undervisning. Hvor lærerne før tilrettelagde disse undervisningsforløb ud fra
forskellige modeller og/eller egne synsninger, har vi vha. modellen forsøgt at forenkle og systematisere arbejdet. Hos os
er det, når vi taler STEAM, som alle lærere,
pædagoger og elever skal arbejde med,
f.eks. ikke så vigtigt, om et produkt under
udvikling kaldes for en prototype. Derimod lægger vi meget vægt på, at eleverne
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arbejder sammen om at løse problemer og
praktiske udfordringer, samt at de lærer at
tænke kritisk og ud af boksen, når der skal
findes løsninger. De skal lære, at fejl er ok,
for de giver afsæt til diskussioner om forbedringer og mulighed for redesign.
Didaktiske overvejelser
Når undervisningen er planlagt ud fra
EDP-modellen, er det en god idé at gøre
eleverne bevidste om de enkelte delprocesser i designprocessen. På kort sigt når
engineeringarbejdsmetoden skal læres,
giver det et godt skelet til at få organiseret
engineeringarbejdet i overskuelige faser.
På langt sigt giver det forståelse for hele
EDP-processen. Målet må være, at de med
tiden (i udskolingen og på ungdomsuddannelserne) kender EDP-processen så godt,
at de med kun lidt støtte kan arbejde selvstændigt med engineeringforløb.
Det er oplagt fx at indtænke EDP-modellen som skelet for arbejdet med projektopgaven i 9. klasse med dets krav om problemformulering, produktfremstilling og
fremlæggelse. I erkendelse af at også en
uges fokuseret gruppearbejde er noget,
der skal læres, har vi som supplement
til EDP-modellen valgt at sætte fokus
på samarbejdet i elevgrupperne. Under
overskriften “Hvem er vi” skal eleverne
beskrive egne og gruppens kompetencer
og indgå en forpligtende gruppeaftale.
Autentiske problemer
Jeg har rigtig god erfaring med at gøre
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meget ud af at lære eleverne at ”forstå
udfordringen” ved at lave en grundig udarbejdelse af en problemskitse. Dels er der
meget fagfaglig læring at give og hente,
når problemerne diskuteres. Dels giver
det en god indgangsvinkel til, at eleverne
kan brainstorme idéer til løsninger. Jeg
mener, det er vigtigt, at eleverne ikke er
begrænsede i idéfasen, men via gruppeog plenumdebat efterfølgende får kvalificeret idéerne, så det både er realistiske og
problemløsende konstruktioner, de ender
med at udvikle.
Ofte er jeg begyndt med en indledende
scenariefortælling, hvor historien opbygges, og udfordringen beskrives og forklares. Dette efterfølges af udfyldning af
problemskitsen, hvor eleverne får beskrevet, hvilke problemer der er i udfordringen,
og hvem det er et problem for. Det er en
simpel, men udfordrende måde at lære
eleverne at undersøge en problemstilling
til bunds og at se og beskrive problemer
fra flere synspunkter. Derefter vælger jeg
tit en simpel idébrainstorm på postit-sedler, hvor eleverne i 10 minutter enkeltvis
brainstormer på idéer, de mener, løser
problemet.
Herefter er de blevet præsenteret for
gruppesammensætningen. I gruppen skal
de nu læse egne idéer op og ud fra egne
eller lærerfastsatte kriterier gruppere
idéerne på et A3-papir. Kategoriseringen
kan være i forhold til realistiske eller urealistiske løsninger. De urealistiske kan igen

VIA University College
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være yderligere udspecificeret i løsninger,
der er fx for dyre, for besværlige eller er
helt fjollede.
Engineering kan selvfølgelig ikke dække
hele årsplanen, og fordi jeg vælger forskelligartede udfordringer, der skal løses, er
eleverne bestemt ikke engineeringtrætte.
Har man lyst til kaste sig ud i et engineeringundervisningsforløb, kan man med fordel
søge inspiration og støtte på Astra's hjemmeside (www.astra.dk/engineering). Her er
et udvalg af engineering-forløb og aktiviteter, som lærere kan tage udgangspunkt i.
Her er også en beskrivelse af designprocessen og et stort udvalg af metodekort, som understøtter arbejdet med EDPmodellens forskellige faser.
Læringsmål
Læringen i engineeringforløb går på to
ben. Det ene er læring af engineeringarbejdsmetoden med forståelse af, at det er
en ”besværlig” proces. Eleven er ikke bare
færdig, når limpistolen slippes. Tværtimod
er der nu konstrueret en prototype, der
skal vurderes for, om den løser udfordringen. Vurderingen sker ud fra bl.a. tests og
feedback fra den voksne og fra klassekammerater. Derefter kan prototypen evt.
tilrettes og rekonstrueres.
Det andet ben er den fagfaglige læring,
som, selvom måltyranniet er sparket til
hjørne, stadig er vigtig at sætte skarpt
fokus på i et langt engineeringforløb.

Fagfaglig læring kan især kvalificere undersøgelsesfasen, så den bliver så målrettet
som muligt. I modsat fald kan risikoen
være, at det hele ender som et ”sjovt byggeprojekt”.
Lærerrolle og frihedsgrader
Som underviser er det vigtigt at være
bevidst om, hvornår der i et engineeringforløb er brug for stram lærerstyring, hvornår
der skal guides, og hvornår der er frie tøjler.
Min erfaring er, at det i begyndelsen, når
eleverne skal lære selve engineeringmetoden, er en fordel med stram styring og få
frihedsgrader. Specielt er det en grundig
overvejelse værd at begrænse materialemulighederne i konstruktionsfasen. Så kan
frihedsgraderne med fordel øges i hhv. idéfasen og præsentationsfasen.
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Første gang jeg gennemførte et EDPmodelstyret engineeringforløb skulle der
bygges faldskærme. Det blev et forløb,
hvor eleverne havde det herligt med
at bygge og teste faldskærmene. Men
det blev også alt for kaotisk med stor
“faseforvirring” og byggematerialer og
faldskærme overalt. Konkretisering og
opsamling blev svær, og som resultat blev
læringen meget begrænset.
Udfordringer med at lære engineering
Engineering via EDP-modellen, de tilknyttede metodekort og øvrige ressourcer på Astra's hjemmeside er noget, der
skal øves og læres af såvel eleverne som
lærerne. Som med alt andet gør øvelse om
ikke mester så i hvert fald én mere sikker
i at få en god proces med undervisningsplanlægning og gennemførelse.
I STEAM-ugen havde vi trykt og lamineret
plakater med EDP-modellen til alle klasser. Herudover var EDP-faserne skrevet og
lamineret som bobler, læreren kunne placere på tavlen som en highlighting af, at
nu var eleverne i en specifik fase af engineering-arbejdet. STEAM-teamet havde
lavet en hjemmeside for at gøre EDP-modellen og STEAM-ugen så nemt forståelig og lettest muligt tilgængelig også for
lærere, der ikke var engineeringvante. På
hjemmesiden præsenterede vi et udførligt
program for ugen med cases, ugeplanlægning mm. Derudover beskrev vi EDP-mo-
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dellen og udvalgte de af Astra's ressourcer, som vi mener bedst understøtter en
“intro” til undervisning ud fra modellen og
elevernes arbejde i STEAM-ugen.
Da en hjemmeside og gode hensigter
selvfølgelig ikke gør det alene, afsatte
vi en elevfri dag (2.januar) til oplæg fra
STEAM-teamet fra morgenstunden og
derefter forberedelse af STEAM-ugen ude
i årgangsteams resten af formiddagen.
Materialeudfordringen
En evig udfordring i forbindelse med
engineering-/STEAM-projekter er det rent
praktiske med forbruget af faglokalernes
beholdning af både “byggematerialer” og
redskaber. Det forsøgte vi at løse dels
ved at bede eleverne medbringe en pose
blandede byggematerialer fra genbrugskassen hjemme. Men vigtigere var, at vi fik
lov at indkøbe 55 IKEA låg-plastikkasser
– en til hver klasse – og fylde dem med 2
limpistoler, 100 limpatroner, 10 limstifter, 5
sakse, hobbylim, gaffa-, male- og pakketape, snor, hobbylim, hobbyknive, skæreunderlag og en forlængerledning. Det er
selvfølgelig en større udskrivning. Men da
skolen satser meget på både STEAMundervisning og FabLab fremover, skal det
ses som en langsigtet investering i at lette
både elevernes redskabstilgængelighed,
lærernes forberedelse af den praktiske del
af undervisningen og de faglokaleansvarliges arbejdsglæde.

VIA University College

FabLab, engineering og fremadrettet
STEAM-indsats
Fra næste skoleår bliver Østerhåbskolen
Horsens Kommunes “FabLab spydspidsskole”. Vi får tilført økonomi til at udvikle
FabLab-læringsmiljøer samt indkøbe og
teste nye og spændende teknologier, som
bla. understøtter STEAM-baseret undervisning og selvfølgelig engineeringundervisningsforløb. STEAM-teamet er en
vigtig brik i både planlægningsfasen og
teknologi-testfasen af FabLab. Endnu
vigtigere bliver teamet, når der skal udvikles
FabLab-didaktik og i rollen som inspiratorer og praktikere i spændende
FabLab-undervisningsforløb.
Mon ikke næste års STEAM-uge på Østerhåbskolen bliver med en opfordring om, at
FabLab og nye teknologier skal inddrages
i STEAM-arbejdet? At EDP-modellen igen
bliver stilladset for STEAM-ugens arbejde
ligger fast, det er både testet og evalueret
som en god løsning.

i http://info.21skills.dk/kom-i-gang/21-aarhundredes-kompetencer-artikel/
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Hvorfor
undervise i
engineering
i grundskolen?
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Lis Buch Sørensen, naturfagslærer og naturfagsvejleder på Kirkebakkeskolen, Vejle
Kommune og Keld Nielsen, lektor emeritus ved Aarhus Universitet

De følgende tanker om at undervise med inspiration fra Engineering
i skolen er lagt i munden på en fiktiv lærer. Argumenterne opsummerer det, vi selv har oplevet eller har tænkt, eller har hørt andre
referere, eller har læst i beretninger, hvor lærere fortæller om erfaringer med engineeringundervisning. Vi har holdt os til de mere positive
beretninger. I de øvrige kapitler i dette nummer af Liv i Skolen kan
du læse om nogle af de mange udfordringer, der er forbundet med
engineeringundervisning.

Jeg underviser i natur/teknologi på mellemtrinnet og i et af de 3 naturfag i udskolingen. Jeg inddrager tanker og ideer fra
engineeringdidaktikken i min undervisning og artiklen beskriver en række gode
grunde til at arbejde sådan.

udgangspunkt for at planlægge et projekt
og for at styre processerne undervejs,
herunder mine muligheder for at give
støtte til eleverne. Det er også en fordel,
at der i didaktikken er beskrevet en progression i åbenheden i projekterne.

Mine elever skal lære at arbejde
projektorienteret
Den beskrevne EDP-model (Engineering
Design Proces, se artikel 1) giver et godt

Progressionen gør det muligt at begynde
med projekter, som er meget styrede af
mig, så eleverne ikke bliver overvældet
med problemer og beslutninger, fordi åben-

Liv i Skolen • 2/2019

HVORFOR UNDERVISE I ENGINEERING I GRUNDSKOLEN?

Det er en udfordring
at udforme projekter
med elevstyring.

heden i projektet er for stor. I efterfølgende
projekter er det muligt at skrue op for
kravene til elevernes selvbestemmelse,
så de udfordres af nye problemstillinger,
samtidig med at jeg kan stilladsere dem –
blandt andet ved hjælp af de mange metodekort – så de bliver i zonen for nærmeste
læring. (Se tabel 3 s. 24 i didaktikkeni).
Det er en udfordring at udforme projekter med elevstyring, så også elever, der
nemt bliver udfordret over evne eller nemt
giver op, også får en god oplevelse. Nogle
mister pusten over tid, og udfordringen
er at holde dem til ilden. Modsat har jeg
dog også oplevet fagligt udfordrede elever blomstre og være motiverede af de
praktiske opgaver. Den projektorienterede tilgang giver også større ejerskab for
nogle elever. De engagerer sig i arbejdet
med projektet på en anden måde end med
“normale” naturfaglige opgaver.
Eleverne lærer af hinanden i
projektarbejde
Ikke alene skal eleverne lære at arbejde
med projekter, fordi det kræves i de faglige beskrivelser. Jeg tror også, at eleverne
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lærer mere og bliver mere motiverede, når
man giver dem mulighed for at løse problemer sammen - med passende stilladsering fra læreren.
Det afgørende for mig er, at eleverne
oplever situationer, hvor de er nødt til at
snakke sammen om deres faglige forståelse. For eksempel at de bliver bragt i en
situation, hvor de er nødt til at diskutere
med hinanden, hvad de tror, der sker, når
en varm væske – en kop kaffe – køler af:
Hvor bliver varmen af? Forsvinder den
bare og bliver til ingenting, eller trænger
den ud i omgivelserne, og hvordan går det
til? Kan varmen trænge gennem koppen,
og kan den komme ud i den omgivende
luft? Og hvad er det nu lige varme er?
(Læreren holder sin mund eller nøjes med
at stille åbne, ledende spørgsmål).
Elevernes peer-to-peer talk giver dem
mulighed for at fabulere, være usikre og
rette hinandens misforståelser. En situation, hvor eleverne diskuterer indbyrdes,
er anderledes og mindre bundet end situationer, hvor de skal forklare mig et eller
andet fagligt foran klassen. Når det går
godt, kan man sige, at elevernes diskussioner minder om de mange diskussioner
som ”rigtige” videnskabsfolk har om ting,
de ikke er sikre på, at de forstår, eller er
nervøse for at de ikke beskriver korrekt.
Som lærere skal vi selvfølgelig være
opmærksomme på eventuelle misfortolkninger og opfattelser i en gruppe. Der

VIA University College

kan opstå konsensus i gruppen om noget
fagligt ukorrekt. Et opmærksomhedspunkt
for læreren er at samle op på dette - ikke
nødvendigvis undervejs i processen, men
måske på bagkant af en faglig diskussion
i en gruppe, der bliver enige om noget forkert- eller i forbindelse med grupper, der når
frem til uklare konklusioner på baggrund af
rodede forsøg. Hvis der indgår naturfaglige
læringsmål i et projektforløb, er det under
alle omstændigheder nødvendigt at afsætte
tid til at gennemgå og diskutere gruppernes
faglige konklusioner i forbindelse med den
afsluttende evaluering.
Men det er langt fra al undervisning, der
kan sættes på projektform og al læring,
der kan lægges ud til elevernes interne
diskussioner. Der skal også være plads til
andre former for undervisning, herunder
fælles, lærerstyrede diskussioner i klassen
med tydelig opsamling og tydelige faglige
pointer. Eller til mere bundne opgaver.
Engineeringprojekter giver mulighed for
at sætte naturfaglig viden ind i en kontekst
For eksempel ved direkte at demonstrere
fordelen ved at kende begreber fra naturfagsundervisningen. I eksemplet med
kaffekoppen, der afkøles, vil elever, som
har en eller anden form for varme- eller
temperaturbegreb, stå stærkt. De vil også
nok indse, at materialers evne til at lede
varme (eller ikke lede varme) er forskellig,
og det må de have styr på. Hvis de virkelig
går til den, vil de også skulle bruge viden
om strålevarme, fordampning og konvek-
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tion og – måske, måske – et begreb som
varmefylde. De vil altså kunne bruge deres
naturfaglige viden i forbindelse med løsning af problemer og med lidt held acceptere, hvor nyttig – ja helt afgørende – den
slags viden kan være.
Jeg forventer også, at eleverne vil indse,
at hvis de mangler viden i forbindelse
med et engineeringprojekt, så har de lært
noget om ”undersøgelser” i naturfagene,
som de kan bruge i engineering. Hvis de
for eksempel har lavet en faldskærm og
gerne vil forbedre dens performance, så
den kan bære mere eller daler langsommere, så kan de tilrettelægge en undersøgelse, hvor de varierer én parameter ad
gangene: Fx snorenes længde, snorenes
antal, skærmens størrelse, eller forholdet
mellem skærmdiameter og snorelængde.
Alt sammen noget de har lært i naturfag –
og noget der (forhåbentlig) hjælper dem til
at lave en bedre faldskærm.
Men det kan være en udfordring at holde
eleverne i undersøgelsesfasen, da mange
er ivrige efter at gå videre til konstruktionen af en prototype. Jeg oplever også,
at eleverne ikke naturligt vender tilbage
til den systematiske undersøgelse af en
parameter. Det er noget, der skal øves.
Engineeringprojekter giver mulighed for
ægte, funktionel tværfaglighed
Når eleverne tager udgangspunkt i et
problem, så er det – i hvert fald ideelt set
– ikke på forhånd givet, at de skal bruge
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viden fra et bestemt fag. Det afhænger
af problemet, og hvordan eleverne griber
det an. Hvis eleverne fx arbejder med en
opgave om vandrensning, og de er i gang
med delprocessen ”undersøge”, kan det
være, at de både skal hente viden fra
kemi/fysik og biologi, eller fra geografi.
Eleverne vil altså opleve, at de ikke skal
lære om fx tryk, eller pH-værdi, eller bakterier, eller vandkredsløbet, fordi det står
i en lærebog, men fordi det er viden, der
er nyttig at have, når man arbejder med
vand.
Problembaseret læring med hvad vi kan
kalde ”åben faglighed” er også et godt
udgangspunkt for samarbejde med kolleger fra andre fag. Det giver mulighed
for at re-designe kendte forløb med vægt
på, at fagene skal mere end bare læses i
parallel, men virkelig integreres, så de for
alvor støtter hinanden, og eleverne kan
se, at der er megen fysik/kemi i biologi,
eller omvendt. Man kan godt arbejde med
fotosyntese i en fysik/kemi-time. Og H2O
betyder det samme i alle fag.
Eleverne får praktisk viden om materialer
og forarbejdningsprocesser
Det er vigtigt for mig, at eleverne lærer, at
der er stor forskel på forskellige materialer, og hvori de forskelle består. Altså,
at der er stor forskel på, hvad fx træ eller
metal (eller pap, eller plast, eller …) kan
bruges til. Både når det skal bearbejdes,
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og når materialet skal opfylde en eller
anden funktion i en prototype. Mange
elever har her god brug af deres viden om
materialer fra håndværk og design-faget.
Meget af den viden, voksne har om træ
eller sten eller pap som materialer, er
”tavs” viden. Det gælder også for håndværkere. Derfor tager det langt tid at lære
om materialers egenskaber, og elevernes
oplevelser af forskellene bliver kun reelle i
konkrete situationer, hvor de står med det
pågældende materiale mellem hænderne
og skal have noget til at fungere. Det er en
vigtig viden at opnå, og nogle af eleverne
viser sig at være særdeles fingernemme –
de er håndværksmusikalske. Derfor vil jeg
gerne udvide mine engineeringprojekter,
så samarbejde med håndværk og design
bliver en naturlig del af projekterne. I det
mindste i forbindelse med de delprocesser i EDP-modellen, der hedder ”konkretisere” og ”konstruere”.
Engineeringprojekter giver mulighed for
at eleverne lærer, hvor vigtig det er at
kunne kommunikere præcist
I forbindelse med et engineeringprojekt
er der er flere situationer, hvor eleverne
kan opleve, at de selv eller deres gruppe
får en fordel, hvis de er i stand til at være
præcise i deres forklaringer og deres
beskrivelser. Det gælder, når grupperne
i forbindelse med ”forstå udfordringen”
diskuterer, hvad det er for et problem, de

VIA University College
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skal arbejde med: Hvordan de forstår
problemet, og hvilke krav de vil stille til
den løsning, de leder efter. Det gælder
igen, når de arbejder i delprocessen ”få
idéer”: Hvis jeg ikke med ord og tegninger kan forklare de andre deltagere i min
gruppe, hvad det er for en idé, jeg har
fået (eller er ved at få), kan jeg ikke få
dem til at lytte. Endelig er det oplagt, at
hvis delprocessen ”præsentere” spiller en stor rolle for et projekt, så er det
afgørende for en gruppe, at de har en
god strategi for, hvad det er de vil have
frem i forbindelse med en fremlæggelse,
og at de bruger de rigtige ord. At være
gode til at pitche et projekt er en del af
engineering.
Det er også en styrke i engineeringprocesser at kunne læse og afkode instruerende tekster. Så alt i alt vil jeg gerne lave
engineeringprojekter, hvor dansklæreren
er ind over – eller direkte er partner – i forbindelse med øvelser i at være præcis og
velovervejet i sin kommunikation.
Engineeringprojekter giver mulighed for
at inddrage matematik i naturfagsundervisningen
Som naturfagslærer føler jeg ofte, at jeg
har for lidt samarbejde med matematiklærerne på min skole. Ganske vist har
formler og matematisk formalisme ikke
nogen fremtrædende plads i naturfagsundervisningen, men matematik er en del af
grundlaget for at arbejde naturvidenska-
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Det skal diskuteres, om
løsningen på langt sigt vil
skabe nye problemer.

beligt. Hvis eleverne skal forstå naturvidenskabelige processer, skal de også
opleve situationer, hvor de kommer frem
til en bedre forståelse ved at bruge matematik. Det må gerne være helt enkelt, som
fx at de præsenterer data i et koordinatsystem eller som søjlediagrammer, eller
at de skal bruge simpel proportionalitet.
Eleverne skal indse, at meget af det, de
lærer i matematik, kan bruges, når de vil
undersøge noget i naturfag, eller løse et
problem i engineering.
Måske kan engineeringundervisning være
med til at bane vej for en bedre integration mellem naturfag og matematik. Med
bedre mener jeg, at brugen af matematik
opleves af eleverne som en naturlig del
af projektet, og noget der hjælper dem
med at løse det problem, de arbejder
med. Det er i hvert fald en kendsgerning,
at ”rigtige” ingeniører bruger masser
af matematik. Det ville være godt med
nogle engineeringopgaver og eller -idéer,
som kan bane nye veje til at inddrage
matematik.

VIA University College
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Engineering giver muligheder for at inddrage parter uden for skolen: Firmaer,
offentlige institutioner, forældre
Jeg synes, åben skole er en god idé. Altså
at mine elever enten kommer på besøg
uden for skolen, eller at nogen kommer på
besøg i mine klasser. Men selvfølgelig kun
hvis besøgene og de planlagte aktiviteter
indgår i undervisningsforløb, som jeg har
planlagt, og hvor besøget tydeligt støtter
formålene med forløbet. Og støtter den
progression, jeg gerne vil lægge ind i klassens projekter.

styrkes autenticiteten i elevernes arbejde,
og med lidt held får jeg – og eleverne –
faglige input, som ellers ville være uden
for rækkevidde.
Desværre kan man nemt løbe ind i mange
praktiske udfordringer, når man vil samarbejde med eksterne partnere. Det ville
være dejligt, hvis min kommune havde
resurser til aktivt at yde praktisk/logistisk støtte til virksomheder og skoler,
der gerne vil samarbejde, så den praktiske koordinering ikke altid ender hos
læreren.

Det er en styrke ved engineering, at eleverne kan arbejde med problemer, som
eleverne ikke selv har, så de er nødt til at
sætte sig ind i andre menneskers situation og tænke ud over egen næsetip. Men
det kan være en udfordring at motivere
eleverne til at arbejde med den slags
problemer. Måske kan man besøge en
virksomhed, som arbejder med problemer,
der ligner dem, eleverne skal arbejde med.
Hvis fx eleverne arbejder med udfordringer med drikkevand/vandforsyning, kan et
vel tilrettelagt besøg på det lokale vandværk – eller rensningsanlægget – bringe
problemet ind i en større sammenhæng.
En ideel situation vil være, hvis den person, eleverne lærer at kende ved besøget
på vandværket, senere kommer i klassen
og snakker med eleverne om deres idéer
til løsninger. Måske kommer denne person igen endnu en gang, når grupperne
fremlægger deres løsninger. På den måde

Mulighed for at snakke om miljø- og
resurseproblemer i konkrete kontekster
Et elevforslag til, hvordan man kan løse
problemer ”ude i verden”, skal diskuteres grundigt igennem for at se, om den
foreslåede løsning rent faktisk løser det
opstillede problem. Og måske endnu vigtigere: Det skal diskuteres, om løsningen
på langt sigt vil skabe nye problemer, der
måske er endnu større end dem, man
synes, man lige har løst. Et banalt (og
måske ikke særlig realistisk) eksempel
kunne være, at eleverne arbejder med at
finde ud af, hvordan man kan gøre det
nemmere for ældre mennesker at få deres
varer med hjem fra supermarkedet uden
at bruge plasticposer. Et løsningsforslag
kunne være, at alle ældre får udleveret
sammenklappelige vogne. Men hvis disse
vogne ikke selv er lavet af genanvendelige
materialer, og man kan sikre, at de rent
faktisk bliver genanvendt, kan de på langt
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sigt blive en lige så stor miljøbelastning
som de nuværende plasticposer.
Fordelen ved at tage den slags diskussioner op i forbindelse med engineeringprojekter er, at overvejelser og problemer
– forhåbentlig – bliver temmelig konkrete.
De forskellige grupper i klassen kan opfordres til at kritisere hinandens løsningsforslag. Måske kan det presse eleverne til for
alvor at tænke innovativt og i kontekst.
Det kan dog være en faldgrube, at problemstillingerne (og dermed løsningsforslagene) bliver for urealistiske eller
verdensfjerne. Projekterne må ikke blive
for søgte. Men det kan være vanskeligt
helt at undgå de første gange, man lukker eleverne ind i diskussioner om, hvilket
problem klassen skal arbejde med. Det
vil nok kræve en del erfaring med engineeringforløb – og en del erfaringsudveksling med kolleger – at opbygge en
fornemmelse for, hvilke typer af problemstillinger man bør undgå.
Engineeringprojektet giver mulighed for
at diskutere, hvad teknologi er for noget
Vi kan diskutere både hvor det kommer
fra og hvordan vi som samfund og som
borgere håndterer teknologiens uønskede
effekter. I forbindelse med engineeringarbejde kan man måske komme ind på nogle
mere generelle overvejelser om, at når
vi bruger en bestemt teknologi, fordi vi
synes den er med til at gøre vores hverdag
nemmere eller mere spændende, så har det
næsten altid en række konsekvenser, som
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er problematiske eller direkte skadelige. Når
jeg køber fint, nyt tøj, er jeg med til at forstærke vandspild og bomuldsdyrkning, som
ikke er bæredygtigt. Når jeg bruger internet
og services i skyen, er jeg med til at forøge
elforbruget kraftigt. Når jeg køber en ny
mobiltelefon, skal jeg overveje seriøst, hvordan jeg vil skaffe mig af med den gamle. Når
jeg drikker vand af plastflasker…
Listen er lang, og det er en udfordring at
undgå, at hver eneste diskussion af denne
slags ender i sortsyn og jammer. Det er
heller ikke hensigtsmæssigt at komme ind
på den slags emner hver gang en klasse
gennemfører et engineeringprojekt. Men
diskussioner om engineeringløsninger –
både elevernes egne og dem vi kender fra
vores teknologiske hverdag – skal tages
en gang imellem, fordi de kan være med
til at understrege, at brug af teknologi
ikke er et gratis tag-selv-bord. Hvis eleverne har drømme om et bedre samfund i
fremtiden, er det nok vigtigt, at de indser,
at de løsninger, man kommer frem til i forbindelse med engineering, og den måde
man bruger dem på, skal passe med ens
fremtidsdrømme. Ellers hænger tingene
ikke sammen.
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Engineering, fællesfaglige fokusområder,
design, innovation, entreprenørskab, …
Somme tider har jeg en fornemmelse af,
at min undervisning lider under, at der er
for mange dagsordener i min naturfagsundervisning. De forskellige temaer er hver
for sig vigtige, men de forvirrer, og af og til
spænder de ben for hinanden.
Jeg tænker ikke, at engineering kan få
forvirringen til at gå væk med at snuptag.
Men jeg overvejer, om jeg i min planlægning og gennemførelse af engineeringprojekter – eller projekter som er inspireret
af engineering – kan inddrage nogle af de
omkringfarende dagsordener, der ellers
præger min undervisning. Om engineeringprojekter kan være en slags paraply,
som jeg kan slå op over projekter, der også
indeholder elementer af innovation, eller
design eller entreprenørskab. Når eleverne
arbejder med engineering eller IBSE eller
design/innovation, er der nemlig mange af
de mål, der skal opfyldes i undervisningen,

som er de samme. Hvis man kan koble
forløbene gennem de fælles, overordnede
læringsmål, så vil sandsynligheden for at
elever og lærere oplever sammenhæng og
synergi i undervisningen vokse.
Eller måske kan de forløb, jeg har arbejdet med i forbindelse med de fællesfaglige fokusområder, re-designes – gerne
i samarbejde med en eller to andre
naturfagslærere – så både processen og
læringen i undervisningen, der opfylder
kravene fra de fællesfaglige fokusområder, bliver mere markant. Og hvor jeg kan
trække på, at jeg allerede igennem flere
år har trænet mine elever i projektarbejde
ved brug af EDP-modellen.

i https://astra.dk/sites/default/files/eis_rapport_2.0_-_full_pdf_version_0.pdf
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Lene Clemensen og Marianne Olesen, begge naturfagslærere på Bankagerskolen,
Horsens kommune og Peer Daugbjerg, lektor ved læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA UC.

I 0.-3. klasse er eleverne ”strandet” på en øde ø. Eleverne bliver
inddelt i grupper, som skal løse forskellige udfordringer, så de alle
kan overleve og leve på øen. En gruppe i 1. klasse skal udvikle et
fiskeredskab. De konkretiserer deres ideer ved at lave en tegning
af en fiskestang. De forklarer: ”Det er en fiskestang, så vi kan fange
nogle fisk.” Gruppen konstruerer en fiskestang, og de afprøver
den. Læreren stiller en del spørgsmål, hvorefter gruppen forbedrer
fiskestangen ved at camouflere den med en fjer. Under den videre
proces med at forbedre, som har karakter af leg, bliver fiskestangen
ændret til en bue og pil.

En anden gruppe konkretiserer med
tegninger og skitser en ide, de selv har
udviklet: de mener, det er meget vigtigt,
at man har tøj på, på en øde ø. Lærere
spørger gruppen: ”Er det nu nødvendigt?”
Gruppen fastholder, at de skal lave tøj.
Senere i processen udvikler gruppen en

ide om, at de også skal bruge make-up.
Endnu engang er læreren uforstående.
Gruppen arbejder videre med at konkretisere deres ide, og ved fremlæggelsen er
makeuppen blevet til solcreme. Det krus,
børnene lavede produktet i, var dekoreret
med en sol.
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Figur 1: Eksempler på elevernes arbejdstegninger og foreløbige løsninger.

Disse to eksempler viser, hvordan indskolingselever kan arbejde med at løse
åbne udfordringer. Åbne opgaver og en
undersøgende tilgang kræver stor faglig
viden, færdigheder og i særdeleshed mod
af læreren til at turde slippe tøjlerne og
arbejde på denne måde (Sillasen, Valero
& Sørensen, 2010). Det kræver dog, at
processen stilladseres både med hensyn til elevernes arbejdsproces og deres
faglige viden. Elevernes fantasi og forestillingsevne kommer nemt til at spille
en betydelig rolle for deres umiddelbare
ideer til løsningsforslag, og så bliver det
med afsæt i disse fantastiske tanker, at de
afprøver og forklarer deres valg af løsning
(Knudsen, 2018). Dette ses også i ovenstående eksempler, hvor eleverne i arbejdet
med at fremstille løsningerne ændrer en
fiskestang til en bue, og hvor tøj leder over
makeup til solcreme. Sådanne tankerækker udfordrer lærerens faglige baggrundsviden, men kan håndteres, når læreren

kompleksitetsreducerer og konkretiserer
relevant faglig viden, så den kan målrettes elevernes kognitive og faglige niveau.
Dette bør ske gennem en løbende dialog
med eleverne. Kontinuerlig formativ feedback giver mulighed for at bevare overblikket over elevgruppernes optagethed.
Desuden kan det give eleverne mulighed
for at idéudveksle på tværs af grupperne,
og læringen kan på den måde blive et fælles anliggende (Knudsen, 2018). I eksemplet fra 3. klasse fik eleverne mulighed for

Åbne opgaver og en
undersøgende tilgang
kræver stor faglig viden.

VIA University College
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at fordybe sig i det, de blev optaget af, da
fokus var på elevernes arbejde med konkretisere og konstruere deres løsninger på
den fælles udfordring at leve på en øde ø.
0.-3. Klasses Robinsonade
Det konkrete forløb var stilladseret gennem dels en fælles narrativ ramme for forløbet, dels gennem en gennemtænkt planlægning. Planlægningen blev lavet ud fra
EDP-modellen (Se artikel 1). Dette gjorde,
at der var en plan for fremdrift, retning og
struktur i elevernes arbejde i løbet af de 6
lektioner af 45 minutter, fagdagen varede.
EDP-modellen giver mulighed for at skabe
den genkendelige struktur, som aldersgruppen profiterer af, og via metodekortene, som knytter sig til EDP-modellen, er
der mulighed for at stilladsere delprocesserne og frihedsgraderne samt fremhæve
udvalgte læringsstrategier overfor eleverne
(se artikel 10). Modellen kan imødekomme
ønsket om at arbejde med åbne opgaver
samt behovet for, at eleverne i indskolingen udvikler kompetencer til “at opleve,
beskrive og undersøge” (Knudsen, 2018). I
forløbet med Robinsonaden var det overordnede formål at eleverne skulle arbejde
projektorienteret med åbne opgaver for
give dem erfaringer med denne arbejdsform til deres videre skoleforløb.
Robinsonaden for 0.-3. klasse blev gennemført parallelt med 4.-6. klasse efter
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en fælles master planlægningsskabelon (tabel 1). Den fælles planlægning
skulle støtte alle deltagende læreres
arbejde med deres egne elever, samt
efterfølgende gøre en fælles erfaringsudveksling mulig. Gennemførelsen af
Robinsonaden blev fordelt i 2 huse - Hus
1: 0.-1. årg. og Hus 3: 2.-3. årg. Denne
opdeling er årsagen til, at planlægningen er beskrevet som en master, hvor de
enkelte huse og klassetrin så kunne lave
deres mere specifikke planlægning og
gennemførelse.
Under idegenereringen blev børnene bl.a.
spurgt om, hvad de tænkte med det, de
havde skitseret. Eleverne forklarer, at det
er vigtigt at få noget at spise, hvorfor de
er meget optagede af at konkretisere og
konstruere fangstredskaber. De har også
fokus på at lave møbler, fordi det er rart
at kunne sidde godt. En klasse byggede
mange hytter, fordi det var vigtigt at få
tag over hovedet.
I løbet af dagen ændrede eleverne flere
gange i deres skitser og konstruktioner,
mens de arbejdede med at udvikle nye
ideer og forbedre deres løsninger. Netop
skitser og tegninger er vigtige værktøjer
i indskolingens faglige kommunikation.
Endvidere kan de vise elevernes proces,
hvis man som lærer husker at bede dem
om at tegne forfra og ikke bare tegne
videre på det samme stykke papir.
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Engineeringdelproces

Læringsmål

Aktiviteter
og organisering

Metodekort
og frihedsgrader

Forstå
udfordringen

Eleverne får en baggrund for deres kommende arbejde.

Eleverne ser en film om Robinson
Crusoe. Udfordringen bliver læst
op, som en historie: ”I er landet på
en øde ø, hvad er nødvendigt for at
overleve? Der er en flod der deler
øen. Nogle er landet på den ene side
af floden. Eller alle er landet på den
side hvor der ikke er vand. Der er
ferskvand på den ene side af floden.”

I 0.-3. klasse brugte
lærere og pædagoger
’Problemskitse’ metodekortet. I 4. – 6. klasse
arbejdede eleverne
selv med det.
Struktureret forløb

Undersøge

Eleverne kommer
med forslag til, hvad
der er nødvendigt for
at overleve på en
øde ø.
Eleverne taler om,
hvordan de kan løse
deres udfordring.

Eleverne drøfter hvad der er
nødvendigt for at overleve.

Guidet forløb / Åbent
forløb

Eleverne skal i grupper af 2 og 2,
løse forskellige udfordringer:
gruppe 1 = fiskestang eller net
gruppe 2 = tømmerflåde/båd
gruppe 3 = hytte
gruppe 4 = byg en bro
gruppe 5 = fælde til at fange kaniner
Eleverne tegner skitser - sammenligner i gruppen og bruger den bedste.
Overvejelse af hvilke materialer de
skal bruge. De har adgang til: snor,
pinde, grene, ståltråd, træ, plastikflasker, dåser, dunke, fiskegarn, søm osv.

I 0.-3. kl. brugte lærere
og pædagoger ’Open
space- brainstorm’
metodekortet. I 4.–6.
kl. arbejdede eleverne
selv med det.
Guidet forløb

Få ideer

Designe/
konkretisere

Tegne skitser til
ideen

Konstruere
Teste

Åbent forløb

Eleverne skal bygge deres: fiskestang, Guidet forløb
tømmerflåde, hytte, bro, fælder.

Eleverne skal følge
deres tegning/ skitse
Eleverne afprøver
deres produkt

Eleverne afprøver deres løsninger:
Kan fiskestangen fange en magnetfisk? Kan tømmerflåden flyde og
kan der være 20 centicubes på? Kan
hytten modstå regnvejr? (lille vandkande og en balje til at stille hytten i)
Kan broen holde til 20 centicubes?
Kan fælden holde til 5 centicubes
inden centicubes fanges?

Gøre bedre/
forbedre

Eleverne ændrer/
forbedrer

Fremlægge
løsning

Eleverne fremlægger for hinanden.
Eleverne fremhæver
det væsentlige i deres
løsning.

Eleverne skal vurdere, om der kan
ændres på produktet, så det kan
gøres bedre.

Åbent forløb

Struktureret forløb/
Åbent forløb

Tabel 1: Master planlægningsskabelon over de engineeringprocesser dagen med Robinsonaden var
planlagt efter.
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Figur 2: Eksempel på udvikling i skitser og løsninger

Eleverne arbejdede engageret i løbet af
dagen, og under fremlæggelserne gav de
udtryk for, at det havde været en god dag.
Da eleverne skulle fremlægge, var der
nogle klasser, hvor vi var nødt til, at gøre
dette meget kort, da børnene var meget
trætte oven på en dag, hvor de havde
arbejdet med stor entusiasme.
Det vigtigste var at se kollegaernes helhjertede arbejde med børnene i løbet af
dagen, flere kollegaer gav udtryk for, at de
gerne vil bruge arbejdsprocessen igen.
Produkterne blev herefter udstillet i 1 ½
uge, så forældrene havde mulighed for at
se resultatet af dagen og eleverne kunne
se, hvad de andre havde lavet.
Lærerforberedelse
Ideen til vores projekt omkring Robinsonaden fik vi under et kursus om engineering i skolen. Lærerne på 4.-5. årg. havde
besluttet at arbejde med Engineering Day.
Vi ville derfor prøve at involvere 0.-3. årg.

i at arbejde ud fra EDP-modellen. Naturfagsteamet snakkede om muligheder for
at lave noget for de mindste, så de kunne
lære arbejdsmetoden i engineering. Vi
snakkede os frem til, at det overordnede
emne skulle være Robinsonade.
Kollegaer blev introduceret til arbejdsformen og modellen på et husmøde. Nogle
få kendte allerede til denne arbejdsform,
men resten af kollegaer var med på ideen.
Alle var spændte og også ”famlende”
over for denne nye arbejdsform. Det var
afgørende, at planen for fagdagen var
beskrevet som vist i tabel 1. Alle arbejdede
ud fra denne planlægningsskabelon på
fagdagen. På dagen deltog både dansk-,
matematik-, kristendoms-, billedkunst-,
idræts- og natur/teknologi-lærere og
samtlige klassepædagoger.
Vi havde på forhånd talt lidt om, hvordan
udformningen af øen skulle være, om der
skulle være en ø eller flere. I hus 1 var alle
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fælles om en ø og i hus 3 blev det til 2 øer
en for 2. årg og en for 3. årg. Byggema
terialerne stod hvert hus selv for. Byggematerialer var siv, pap, ståltråd, snor,
og lignende. Jo flere materialer jo flere
frihedsgrader for eleverne i arbejdet med
at konkretisere og konstruere, men også
flere valg at træffe for eleverne.
Lærer- og elev-forudsætninger
For Lene og Marianne har det været en
succes, som iværksættere af processen, at
alle kollegaer helhjertet gik ind for Robinsonadedagen. Kollegaer har givet udtryk for,
at de er klar til at bruge processen igen.
Dele af engineeringprocessen bliver
anvendt i natur/teknologi i indskolingen. Et eksempel herpå er arbejdet med
flyde/synke. Altså undersøgelse af hvilke
materialer, der har hvilke egenskaber.
Udfordringen i dette emne var at bygge

Figur 3: Eksempler på byggematerialer
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et skib. Derefter skulle eleverne undersøge/afprøve, hvor mange centicubes
skibet kunne bære inden det sank. Sådan
en afprøvning relaterer til kendt leg med
skibe og andet, der kan flyde. De gentagne afprøvninger bliver derfor præget af
en legende udforskning, hvor lysten motiverer til aktiviteten, men også hvor det
systematiske kan træde lidt i baggrunden.
Lærere beskriver det som en stor arbejdsopgave at bevare overblikket, at være
fagfagligt klædt på og samtidig at arbejde
med børnenes samarbejdskompetencer,
som ligger implicit i denne måde at lære
på. Børnene skal vænnes til og trænes i at
arbejde undersøgende og problemløsende
(Knudsen, 2018). Endvidere er man nødt til
at lade engineeringforløb erstatte eksisterende N/T-forløb for at få tid til at gennemføre dem, herunder øve arbejdsformen
med eleverne (Knudsen, 2018). I arbejdet
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At gøre børnene
opmærksomme på den
erkendelse, de opnår
gennem legen.

med indskolingselever er det nødvendigt at
arbejde systematisk i N/T udfra overskrifterne ’gør, afprøv og forklar’ med konkrete
materialer og meget klare og faste rammer
for at tilgodese aldersgruppen (6-9 år)
(Knudsen, 2018). Derfor er afstemning af
frihedsgrader i engineering delprocesserne
til aldersgruppen og lærerens egen personlighed vigtig (Knudsen, 2018).
Efter Robinsonadeforløbet gav alle børn
udtryk for, at det havde været en god
dag. Alle var vildt optagede af, hvornår de
skal have sådan en dag igen. Elevernes
mange ændringer i skitser og konstruktioner, og deres generelle engagement
samt deres fokuserede fremlæggelser,
fortalte Lene og Marianne som deltagende lærere, at eleverne havde arbejdet målrettet med processen. Elever
i anden klasse angiver efter et andet
engineeringforløb at faserne ’konstruere”,
“ideer” og “forbedre” er de mest interessante. Dette stemmer med, hvornår
lærerne i dette andet forløb iagttog mest
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flow og fordybelse, det var så samtidig
der eleverne fik flest frihedsgrader i de
konkrete forløb (Knudsen, 2018).
Afslutning
Arbejdet med Robinsonaden viser vigtigheden af at forberedelse og planlægning
både er tydelig for kollegaer, men også
rummelig i forhold til at lave tilpasninger til
konkrete klassetrin og lokale forhold.
Andre erfaringer med engineering i indskolingen peger på, at jo tættere man kommer
på elevernes hverdagstænkning, og jo
mere “in real life” opgaven er for eleverne,
des lettere bliver det at fremhæve, stilladsere og konkretisere alle delprocesserne.
Når det sker, bevæger vi os mellem leg og
læring, et spændingsfelt hvor megen viden
og erkendelse opstår for aldersgruppen
(Knudsen, 2018). I legen kan gentagelser
være drevet af lystbetonet motivation, og
give erfaringer med materialer og deres
egenskaber eller viden om naturfænomener. Det er lærerens opgave at gøre børnene opmærksomme på den erkendelse,
de opnår gennem legen. Det kan bl.a. gøres
ved at sætte fagsprog på deres erfaringer
og oplevelser.
Det er vigtigt med kollegialt samarbejde og
dialog, hvis vi skal etablere en støttende,
naturfaglig kultur; der kan give natur/teknologilærerene mere faglig selvtillid
(Sillasen, Valero, & Sørensen, 2010). I en
sådan kultur vil engineering kunne få gode
implementeringsvilkår i indskolingen.

VIA University College
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Lis B. Sørensen, naturfagslærer og naturfagsvejleder på Kirkebakkeskolen, Vejle Kommune

Denne artikel handler om et forløb i matematik på en 9. årgang
på Kirkebakkeskolen i Vejle, hvor engineering blev brugt som den
primære arbejdsmetode. En del af forløbet er udarbejdet som et led
i et kompetenceudviklingsforløb, som jeg deltog i, i forbindelse med
Vejle kommunes deltagelse i Engineering i Skolen (EiS)i.
Jeg vil komme ind på hvilke overvejelser, der ligger bag valget af
den givne udfordring, hvordan forløbet blev bygget op, og hvordan
jeg stilladserede arbejdsprocessen med forskellige metodekort.
Til sidst vil jeg komme ind på mine overvejelser omkring brugen af
engineering som arbejdsmetode i matematik.

Engineering
Jeg valgte at bruge EDP-modellen (se
artikel 1), fordi den indeholder nogle delprocesser, der højner elevernes niveau
af samarbejde, kreativitet og problemløsning. Samtidig lægger metoden op til
at inddrage problemstillinger fra verden
udenfor skolen. Det er ligeledes en god

mulighed for at få den undersøgende
matematik i spil på en naturlig, men også
udfordrende måde.
I forbindelse med metoden er der
udarbejdet en del metodekort, som kan
hjælpe med at styre eleverne igennem
delprocesserne, og som eleverne senere
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i mere selvstændige projekter selv kan
brugeii . Jeg vil komme mere ind på, hvilke
metodekort jeg valgte at inddrage i dette
forløb senere i artiklen.
Udfordringen
I forbindelse med emnet “trigonometri”
i matematik, havde jeg behov for at gøre
emnet mere virkelighedsnært for mine
elever. Emnet anses for at være svært og

Oh no ...
Okanen Wanda har ødelagt store dele af
den Caribiske ø "Tahutu". Øens guvenør
John Cleese, har sendt bud efter hjælp.
Du har fået til opgave at hjælpe med
at genetablere vandforsyningen på
øen. Ingeniør Kevin Kline fra Tahutus´
vandforsyningsselskab har fundet ud
af, at et 50 m højt vandtårn bygget på
en bakke midt på øen, vil kunne forsyne
hele øen med frisk drikkevand. Problemet er at det er svært at transportere
og bearbejde materialerne på stedet.
Det er derfor vigtigt, at delene til tårnet er tilpasset inden de flyttes ud til
stedet. Da Tahutu er et meget fattigt
samfund, vil der være begrænsende
materialer til rådighed.
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for nogle elever meget utilgængeligt, og
derfor lidt af en “dræber”.
Ved at “opfinde” en problemstilling fra den
virkelige verden udenfor skolen ville jeg få
mulighed for at øge elevernes motivation,
da de ville kunne se et formål med at lære
og arbejde med trigonometri.
Den givne problemstilling så sådan ud:

VIA University College

Udover den givne problemstilling fik
eleverne følgende krav til opgaven:
“I skal designe og bygge et vandtårn af
spaghetti, der kan bære en skolemælkskarton fyldt med vand. Tårnet skal være
50 cm højt. Fundamentet er 10 x 10 cm.
Materialer: ½ pk spaghetti og 1 pk lærertyggegummi. I skal bruge jeres viden om
trekanter og trigonometri”
Det var vigtigt for mig, at problemstillingen var så realistisk og virkelighedsnær, at eleverne kunne se et formål
med at arbejde med den. Derudover skulle
jeg sikre mig, at de ville kunne bruge
trigonometrien i deres arbejde med en
løsning. Det kunne være i forbindelse
med at beregne længden på de stænger,
de skulle bruge til at bygge tårnet eller
beregne vinklerne på samlingerne i tårnet.
Det var vigtigt for eleverne at kunne
fremstille stængerne til tårnet på forhånd,
da tårnet jo i følge udfordringen skulle
kunne samles på stedet. Mit sidste krav til
problemstillingen var, at det skulle være
muligt for de fagligt svage elever at løse
problemstillingen ud fra deres viden om
Pythagoras’ sætning. Derudover skulle
problemstillingen også være konkret og
let forståeligiii .
Planlægning af forløbet
For at kunne løse opgaven skulle
eleverne vide noget om beregninger vha.
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trigonometri. Jeg lavede derfor først et
kursusforløb, inden vi gik i gang med selve
engineeringsforløbet. Her gennemgik
vi teorien bag og lavede opgaver til
enhedscirklen, cosinus, sinus og tangens.
Vi var ude i lokalområdet og måle højder
på flagstænger, lygtepæle, træer mm.
og vi målte vinkler og lavede forskellige
trekantsberegninger på skolens inventar.
Alt sammen med problemstillingen for
øje. Det var vigtigt for mig at eleverne
havde dette kursusforløb inden selve
engineeringsudfordringen, da de ellers
blot ville have løst udfordringen ud fra
Pythagoras læresætning alene. De kendte
intet til trigonometri på forhånd og vidste
derfor ikke, at det var beregningsmetoder,
der kunne sættes i spil. Vi startede og
afsluttede hver lektion med at gennemgå,
hvordan det lærte ville kunne bruges
til at løse Tahutu-problemstillingen.
Når vi f.eks. havde gennemgået og
arbejdet med brugen af cosinus til at
finde en ukendt længde i en trekant, fik
grupperne tid til at snakke sammen om,
hvordan den nye viden kunne bruges til at
beregne længderne på stængerne i deres
vandtårne.
Jeg opsatte følgende faglige læringsmål
for forløbet:
– Jeg kender til enhedscirklen og kan
benytte trigonometri til at finde sidelængder og vinkler i en retvinklet trekant
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Vi lærer ved at gøre,
fordi vores verden er en
praktisk verden.

– Jeg kan benytte sinus, cosinus og 		
tangens til arealberegning af retvinklede
trekanter
– Jeg har viden om den retvinklede 		
trekant og kan benytte Pythagoras 		
læresætning til at beregne sidelængder
Hele forløbet var planlagt til at vare fire
uger med fem ugentlige lektioner, og vi
brugte de første to uger på kursusdelen.
I anden del af forløbet skulle eleverne i
gang med at løse problemstillingen ud
fra deres nye viden om trigonometri.
Eleverne blev inddelt i grupper, hvor
jeg var meget bevidst om, at der var
både faglige svage og stærke elever
repræsenteret i hver gruppe ud fra
princippet om det heterogene team,
som man arbejder med i cooperative
learning. Princippet går ud på, at den
dygtige elev vil udvikle sig mere gennem

44

sine forklaringer til den fagligt svage
elev, end hvis han/hun arbejdede
sammen med ligebyrdige makkereiv. Jeg
lagde ligeledes vægt på, at der skulle
være mindst en elev, der var god til at
samarbejde i hver gruppe. Samtidig
forsøgte jeg at skele til elevernes andre
kompetencer (kreativitet, teknisk snilde,
håndværksmæssige kompetencer
mm.). Hver gruppe skulle udnævne en
“sekretær”, som fik ansvaret for at holde
samling på noter, skitser, materialer mm.
Arbejdsprocessen
Skolen er en FabLab@School-skolev,
og eleverne har derfor kendskab til
den arbejdsmetode, der knytter sig til
designcirklenvi . Men de havde aldrig prøvet
at arbejde med EDP-modellen før.
En af fordelene ved EDP-modellen er
muligheden for at styre elevernes frihedsgrader i arbejdsprocessen gennem stilladsering og brug af metodekort. I rapporten
“Engineering i skolen, hvad, hvordan,
hvorforvii ” er frihedsgraderne opstillet i et
skema (Se artikel 10).
Jeg har markeret de valg af frihedsgrader,
jeg valgte:

VIA University College
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Da det var første gang, eleverne stiftede
bekendtskab med engineeringmetoden,
valgte jeg at styre eleverne gennem de
udvalgte delprocesser ved ens struktureret stilladsering for alle grupperviii.
Det meste af forløbet var derfor meget
struktureret og guidet. Når først eleverne
kender arbejdsprocesserne, kan man
bedre give slip og lade eleverne selv vælge
metoder og derved selv styre processen.
Ved præsentationen af arbejdsprocessen
lagde jeg vægt på, at der var et formål med
hvert af de metodekort, jeg havde valgt ud.
Dels skulle metodekortene hjælpe eleverne
med at styre processen, dels skulle de
give dem nye arbejdsmetoder, som de
ville kunne bruge i andre situationer
f.eks. i arbejdet med deres projektopgave
senere på året. Jeg gjorde således meget
ud af både at introducere metoderne for
eleverne, men også at fortælle dem om
formålet med metoderne, og efter hver
proces brugte vi tid på at snakke fordele
og ulemper igennem og snakkede om,
hvordan de enkelte elever kunne tilpasse
både deres egen arbejdsmetoder og
metodekortene, så det passede sammen.
Jeg valgte at bruge ekstra tid på dette,
dels for at give eleverne en god mulighed
for at tage arbejdsmetoden til sig og føle
ejerskab til processen og dels for selv at
få metoden ind under huden.
Valg af metodekort
Der er mange forskellige metodekort
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tilknyttet engineeringmetoden. Jeg valgte
ikke at bruge dem alle, men vælge dem ud,
der passede til de udfordringer, mine elever
ofte mødte. Fx har jeg oplevet, at mine
elever tit havde svært ved at dvæle ved
brainstorm og idégenerering og hurtigt gik
videre med den første ide, de fik. En anden
faldgrube for dem var, at der ofte var en
eller to dominerende elever, der fik deres
ide igennem uden videre begrundelse for,
hvorfor lige netop den ide var den bedste.
Derfor valgte jeg at arbejde en del med
“Videnskortlægning”ix , hvor eleverne i
gruppe skulle snakke om, hvad de vidste om
emnet i forvejen. Her lagde jeg også vægt
på kildekritik, altså hvor de havde deres
viden fra. At eleverne skulle kortlægge hvad
de vidste, hvad de troede de vidste og hvad
de troede de ville få brug for at vide sporede
dem ind på emnet og hjalp dem til ikke at
få ideer til løsning af problemstillingen, som
allerede eksisteredex .
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Da eleverne bagefter lavede brainstorm,
benyttede jeg metodekortet “Brainstorm
bordet rundt”xi . Her skulle eleverne
brainstorme på gode ideer til løsning af
problemstillingen, men uden at snakke
sammen. Det gjorde, at de stille og ikke
så dominerende elever fik en stemme
i processen. Metoden med at skrive
forslag til hinandens ideer uden at snakke
sammen om det, gjorde at eleverne fik
ejerskab til alle ideerne og ikke kun deres
egen. Ideerne blev til gruppens ideer.
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Nogle af eleverne syntes, det var en lidt
barnlig måde at vælge på, men metoden
gjorde at eleverne blev mere frie i deres
valg i stedet for at lure på, hvad de andre
ville vælge. Igen en fordel for de mere
stille og forsigtige elever.
Undervejs i processen brugte vi metodekortet “Opsamling udskoling”xiii for at
dæmme op for de udfordringer, eleverne
stødte på undervejs. Det at mødes i
matrixgrupper på tværs af grupperne
med fokus på at komme med ideer til og
løsninger på hinandens udfordringer gav
eleverne mulighed for at udvikle deres
egne projekter ud over det, de enkelte
grupper formåede at gøre på egen hånd.
Da eleverne, gennem deres arbejde med
designcirklen, kendte til at pitche deres
projekter, gjorde jeg ikke noget stort ud
af elevernes slutpræsentationer af deres
løsninger og produkter. Jeg valgte at invitere
både kolleger og ledelse, så eleverne fik
oplevelsen af at skulle fremlægge fra andre
end bare klassen og mig.

Da eleverne endelig nåede til at skulle
vælge en idé ud, brugte jeg metoden
“Hvilken ide vælger vi?” xii. Metodekortet
beskriver tre forskellige metoder til at
udvælge den ide, gruppen går videre med.
Jeg valgte at bruge metode B, hvor eleverne
efter at have haft mulighed for at stille
opklarende spørgsmål til de forskellige
ideer, skulle sprede ideerne ud på gulvet,
lukke øjnene og tælle til 3 og så stille sig
ved den ide, den enkelte synes var bedst.

Elevernes arbejde
Eleverne blev ret hurtigt tændt på projektet.
De var mere aktive under den faglige del,
da de hele tiden havde problemstillingen
for øje. Den blev vendt og drejet både i
matematiktimerne og i frikvartererne.
Eleverne var som forventet frustrerede
over processen med videnskortlægning
og idégenerering. De ville gerne hurtigt i
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gang med at konstruere. Men efterhånden
som delprocesserne blev forklaret for og
afprøvet af eleverne, begyndte de at se en
fordel med dem. Der kom udsagn som “Det
er nemmere at vælge en ide, hvis man
bruger metodekortet”, “Vi vidensgenererer
i stedet for at idegenerere” og “Det er
vigtigt at få vores viden i spil, så vi kan
bruge den, når vi idegenerere”.
Da enkelte grupper, gerne ville have klassens feedback på deres idé og de udfordringer, de var stødt på undervejs, endte vi
med at pitche første gang, inden de skulle
i gang med at bygge deres tårne. Eleverne
opstillede selv formålet med pitchen:

Nogle af grupperne var usikre på, om de
ville lave beregninger først og så bygge
bagefter eller modsat, andre ville gerne
have hjælp til beregninger, de var kørt fast i.
Da der var krav om, at tårnet skulle
kunne bygges på stedet, var grupperne
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nødt til at finde en metode til at finde
stængernes længde, så de kunne afkorte
spaghettien i den rigtige længde, inden
de samlede tårnet. Og det var her, de
skulle bruge deres viden om trigonometri
og trekanters konstruktion. Når eleverne
undersøgte konstruktionen på tårnet,
var det nødvendigt for dem at beregne
f.eks. vinkler på samlinger og længder
på tværstivere. De faglige svage elever
havde mulighed for at bruge Pythagoas’
læresætning til dette, men de fleste elever
fandt ud af, at dette faktisk begrænsede
dem i deres konstruktion, og derfor brugte
formlerne i trigonometri. Vi brugte denne
tegning i arbejdet med formlerne.

Der var også spørgsmål indeholdende
faglig usikkerhed omkring viden omkring
stabilitet vha. kryds og rumfigurfagsprog.
Under arbejdet med konstruktion af
tårnene, stillede eleverne nysgerrigt
spørgsmål, som gjorde det nødvendigt at
inddrage andre fag og nogle grupper endte
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med at udføre forskellige former for test
undervejs. Elevernes spørgsmål var bla.:
– Hvordan ved vi hvor meget spaghetti
den kan holde til? (materialekendskab)
– Hvor meget vejer en skolemælkskarton?
(massefylde)
– Hvad er forskellen på almindelig og 		
fuldkorns-spaghetti ? (biologi/kemi)
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eleverne forklarede og argumenterede
for deres beregninger og løsning og
en test af, om deres løsning levede
op til kravet om at kunne bære en
skolemælkskarton fyldt med vand.

I processen med at lave beregninger og
konstruere tårne brugte vi to gange
metodekortet “Opsamling udskoling”.
Eleverne satte pris på at have muligheden for at få hjælp og ideer til læsning af deres udfordringer, og matrixgrupperne gjorde det muligt at få hjælp
fra mange elever på kort tid. Den endelige pitch blev holdt som en blanding af
gruppernes fremlæggelse af deres bud
på en løsning af problemstillingen, hvor

Elevernes evaluering af forløbet
Da vi var færdige med forløbet, lavede
eleverne en evaluering, som både indeholdte overvejelser over forløbets
opdeling i fagkursus og byggeproces,
arbejdsprocesserne og overvejelser
over deres egen arbejdsproces og
engagement. På spørgsmålet om,
hvordan den enkelte elev vurderer det
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faglige kursus fordeler svarene sig således,
hvor 1 er mindst godt, 6 er mest godt:
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Og det var lige netop det jeg oplevede.
At mine elever lærte svær og for nogle
indviklet matematik ved at bruge den
i praksis. Som en af eleverne udtalte:
“Jeg fandt ud af hvordan man kan
bygge et tårn og en helt anden form
for læring, Jeg fik også en hel del viden
om rumdiagonaler”. Der var også bred
enighed om, at eleverne kunne lide at
arbejde på denne måde:

De fleste elever synes, de havde lært
mere, end de ellers ville have gjort. Det
er selvfølgeligt svært at vide, hvor meget
eleverne ville have lært ved en anden
arbejdsmetode, men ens for alle var at de
synes, de havde fået mere ud af det end
ved den almindelige daglige undervisning.
Jeg tror på, at hvis man kobler praktisk
arbejde med teori, vil eleverne opnå en
dybere forståelse for det pågældende
emne. De vil bedre kunne huske teorien
og hvordan de skal anvende den, fordi de
kan koble den op på noget praktisk. Jeg
oplevede, at min elever bedre kunne bruge
trigonometri uden først at skulle slå op i
formelsamlinger o.lign. Svend Brinkmann
citerer i en artikel i KvaN J. Dewey for at sige:
”Vi lærer ved at gøre, fordi vores verden
er en praktisk verden, som vi kun kan
erkende gennem handling.”xiv
(Brinkmann, 2017, s.50)

Eleverne kom med udtalelser som “Det
var et godt forløb, hvor man fik mulighed
for at være kreativ og bruge matematik
på en sjovere måde” og “Jeg synes, at det
er en sjov måde at lære på og det var en
god måde at samle ens viden på”.
Eleverne blev også bedt om at vurdere
deres eget engagement på en skala fra 1
(ikke så godt) til 10 (rigtig godt). Selvom
elever er tilbøjelige til at vurdere sig
selv højt på et sådant spørgsmål, er det
iøjnefaldende hvor mange der faktisk
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mener deres engagement har været over
middel.

Refleksion over arbejdsprocessen
Min oplevelse af forløbet er, at eleverne i
klassen var meget engageret i forløbet lige
fra start til slut. De var meget nysgerrige på
problemstillingen, og opgaven blev dagligt
omtalt både i og uden for undervisningen.
Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes
engineeringmetoden. Eleverne kunne
pludselig se en idé med at skulle lære
trigonometri, og de kunne se fordele ved
at arbejde sammen om at løse den givne
problemstilling. Skellet mellem de fagligt
svage og dygtige elever blev mindre, da
alle have noget at byde ind med enten
fagligt, teknisk eller kreativt og antallet
af frustrerede elever var næsten lig nul,
da de internt i grupperne hjalp hinanden
med de udfordringer, de hver især stødte
på. Min vurdering af elevernes læring er
også at de fagligt fik mere ud af det, de
havde en dybere forståelse af trigonometri
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end jeg ellers har oplevet og de huskede
bedre det lærte. Som en af eleverne skrev
i sin evaluering: “Jeg vil gerne have mere
af denne type opgaver, fordi jeg tror på at
man husker og lærer bedre af denne form”.
Refleksioner over engineering i
matematikundervisningen
Som naturfagslærer er jeg vant til at
arbejde med problemstillinger fra verden
udenfor skolen, og jeg synes at dette
fungerer godt i matematikundervisningen
også. Eleverne bliver mere motiverede
for og engagerede i undervisningen, når
de kan se en sammenhæng med den
matematik, de skal lære og hvad de skal
bruge den til.
I formålet for matematik, stk. 2 står der:
“Elevernes læring skal baseres på, at
de selvstændigt og gennem dialog og
samarbejde med andre kan erfare,
at matematik fordrer og fremmer
kreativ virksomhed, og at matematik
rummer redskaber til problemløsning,
argumentation og kommunikation” xv
I læseplanen for matematik lægges der
ligeledes op til at arbejde innovativt
og som, der står i læseplanen, med
“entreprenørskab” . Der er mange
tilgange til at arbejde med matematik i
anvendelse, men engineering rummer
mange fordele.
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Kompetenceområdet matematiske kompetencer omfatter seks færdigheds- og vidensområder:
Problembehandling vedrører løsning og opstilling af matematiske problemer, dvs. matematiske spørgsmål, der
ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder.
Modellering vedrører dels processer, hvor matematik anvendes til behandling af situationer og problemstillinger
uden for matematikken, dels analyse og vurdering af matematiske modeller, som beskriver forhold i virkeligheden.
Ræsonnement og tankegang vedrører matematisk argumentation og karakteristika ved matematisk tankegang.
Repræsentation og symbolbehandling vedrører anvendelse og forståelse af repræsentationer i matematik,
herunder matematisk symbolsprog.
Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres
udtryk med og om matematik.
Hjælpemidler vedrører kendskab til, samt anvendelse og valg af relevante hjælpemidler i matematik.

Eleverne får trænet de matematiske
kompetencer, som Fælles mål for
matematik lægger op til gennem arbejdet
med metodekort, gruppearbejdet og
fremlæggelse af deres arbejde xvii .
Der er også mange muligheder for at
finde og vælge problemstillinger fra
omverdenen, som passer til de andre
kompetenceområder (tal og algebra,
geometri og måling og statistik og
sandsynlighed)xviii . Lige fra den gængse
købmandsbutik til nethandel, diverse
brokonstruktioner, gambling og
computerspil.
Engineeringmetoden kan bruges på alle
klassetrin, da det er nemt at tilpasse
stilladseringen af aldersgruppe og elevsammensætning gennem brugen af
metodekort og valg af materialer. Selve
konstruktionsfasen kan være lidt kaotisk,
men hvis man strukturerer sin undervisning
med mange små opsamlingsbreaks, kan
man skabe ro i kaoset.

Da metoden er nem at strukturere og
tilpasse eleverne, synes jeg også, det er
oplagt at bruge metoden i samarbejde
både på tværs af klasser og på tværs af
årgange. Alle elever uanset alder vil have
noget at byde ind med, da der ikke kun er
lagt vægt på faglige kompetencer, men
også på sociale, tekniske og kreative
kompetencer.
Engineering lægger også op til tværfagligt
samarbejde. Mange problemstillinger
vil eleverne ikke kunne løse ved kun at
bruge matematik, de vil, som mine elever
oplevede, opdage at skulle inddrage andre
fagområder for at kunne gå i dybden med
deres løsningsforslag.
Jeg kan kun anbefale at brug engineeringmetoden, også i matematik. Jeg har
sjældent oplevet større engagement,
faglig fordybelse og samarbejde mellem
elever i så svært et område som trigonometri som i dette forløb.
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Denne artikel vil eksemplificere den sagstilgang til undervisning
og problemløsning, som karakteriserer engineering, hvor eleverne
anvender mange former for viden til systematisk at designe eller
forbedre redskaber, maskiner, strukturer eller processer. Kun
relevant viden og relevante arbejdsformer har værdi i den konkrete
problemløsning, hvorfor udvælgelse af viden og arbejdsformer er et
afgørende element, når man arbejder med engineering.

Styringen udfra den konkrete problemløsning betyder også, at inddelingen af
viden og færdigheder i undervisningsfag
bliver mindre fremtrædende. Engineeringprojekter kan være bindeled mellem de
forskellige naturfag og skabe praktiske
løsninger på de samfundsmæssige problemer og dilemmaer, man støder på i de
forskellige naturfag. Engineeringtilgangen
til fællesfaglighed tager udgangspunkt i
cases, hvor det bliver problemløsningen,
der kommer i centrum fremfor de enkelte
fag. Fagene bidrager med begreber og

undersøgelsesmetoder, som hjælper i forståelsen af problemet. Eleverne skal således aktivere deres viden og færdigheder
fra forskellige fag, herunder naturfag, for
kompetent at kunne at udvikle løsninger
på den opstillede engineeringudfordring.
Dette kvalificerer det grundlag, eleverne
har for at udvikle de naturfaglige kompetencer, som p.t. er et fælles grundlag for
al grundskolens naturfagsundervisning.
Engineeringundervisning tilbyder således
muligheder for fællesfaglig naturfagsundervisning.
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Vertikale haver
– en mulighed for fællesfaglighed med
udgangspunkt i biologi og geografi
Et eksempel på dette fra Pers undervisning er bl.a. konstruktion af vertikale
haver. Her arbejder eleverne med de samfundsmæssige problemer som skabes af,
at verdensbefolkningen vokser, samtidig
med at flere flytter til byerne og dykningsarealerne bliver mindre og mindre.
I selve processen med konstruktionen
af de vertikale haver og evalueringen af
processen kommer eleverne i berøring
med flere faglige pointer fra de forskellige
naturfag. Det kan i geografiundervisningen være udviklingen indenfor urbanisering lokalt og globalt både nu og i fremtiden. Det kan også være tertiære erhverv
som transport og logistik med fokus på
det mindre CO2 - aftryk, som afsættes
ved at producere afgrøder i bymidten,
så producent og forbruger er tættere på
hinanden. Endnu en mulighed er, hvordan en tidligere ekstensiv udnyttelse af
bygninger og grønne områder til fødevareproduktion bliver gjort mere intensiv ved
placering i bymidten.
De faglige pointer vedrørende traditionel
biologiundervisning ses i selve dyrkningen af afgrøder. Hvilke afgrøder egner sig
til produktion i byen? Hvordan vokser og
trives en plante? Dette omfatter fotosyntese og de næringsforhold, der giver den
optimale vækst, samt hvad der sker med
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biodiversiteten og brugen af pesticider,
hvis eleverne vælger at bygge deres
vertikale have som et lukket system
f.eks. drivhuslignende forhold til i en
lagerbygning.
Næringsioner og salte er oplagte temaer
at inddrage fra fysik/kemi-undervisningen, når eleverne arbejder med gødning
og den optimale vækst for planter i deres
vertikale haver.
Eleverne udviser stort engagement under
det praktiske engineeringarbejde og i
problemløsningsfasen når de arbejder
med sådanne projekter som f.eks. vertikale haver. Arbejdet omfatter design og
tilvirkning af bygningsdele samt tilpasning og montering af disse, inden den
endelige model står færdig (se model på
næste side).
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Elever arbejder med design, tilvirkning og
montering af bygninger og bygningsdele.
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Model: Denne løsning på lodrette haver integrerer bolig og dyrkning af planter ved at placere
en væksthus-bygningsdel mellem to lodrette
beboelses-bygningsdele. Endvidere er modellen/prototypen meget detaljerig med mulighed
for indlevelse i hvordan det vil være at bo i en
sådan bygning.
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I den efterfølgende undervisning i naturfagene er det væsentligt lettere at relatere og sammenkæde elevernes viden
til et fælles fikspunkt, når de gennem selvstændigt projektarbejde har løst et
problem praktisk. Dette er en vigtig
pointe, fordi medinddragelse gennem
projektarbejdet skaber mulighed for en
bedre tilpasning mellem de forskellige
lærings- og arbejdssituationer. Brugen af
indhold og arbejdsformer i forskellige kontekster kan gøre det lettere for eleverne
at opbygge tiltro til egne evner, hvilket
er en væsentlig faktor i transfer mellem
forskellige lærings- og anvendelsessituationer. Generelt understøtter koblingen
af undervisning og læring til anvendelsessituationer transfer (Wahlgren & Kompetenceudvikling, 2009). Dette er vigtigt at
træne elever i, da de skal kunne anvende
naturfaglige begreber fx energistrøm og
stofkredsløb i flere sammenhænge ved
fællesfagligt arbejde. Her kan opmærksomhed på det eleverne allerede kan og
ved være et godt afsæt. Udfra dette kan
man i samarbejde med dem formulere
elevafstemte mål, som de skal arbejde
henimod (Hamza, Sillasen & Daugbjerg,
2016). På denne måde bliver elevernes
forståelse af naturfaglige begreber og
deres anvendelse i forskellige sammenhænge udgangspunktet for integrationen
af naturfagene, samtidig med at målene
formuleres i elevernes sprog med en
tydelig retning angivet af den aktuelle
engineeringudfordring. Dette stiller krav
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til udformningen af udfordringen, den skal
indeholde muligheder for at eleverne kan
relatere til den både fagligt, emotionelt og
kognitivt, derudover skal den angive eller i
det mindste antyde de naturfaglige begreber og fænomener, som kan være med til
at kvalificere udviklingen af en løsning.
Sikring mod oversvømmelse – brug af
digital teknologi i fællesfaglighed
Per har med sine elever også arbejdet på
at lave huse, der kan modstå fremtidens
øgede højvandssituationer pga. klimaændringerne Her skulle brugen af micro:bit
og servomotorer være en del af løsningen.
Det endte ud i forskellige modeller og
konstruktioner af huse, som kunne hæves
fra jorden i tilfælde af oversvømmelser.

Huset er omgivet af en stabil konstruktion, som
kan hejse huset op i tilfælde af oversvømmelse.
Hejseværket er styret af en micro:bit og en motor
som anes nederst midt på billedet.
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Mange tråde udspringer fra dette engineeringprojekt til den fællesfaglige naturfagsundervisning omkring emnet klima
og forurening. Bl.a. de faglige pointer som
naturlige og menneskeskabte klimaændringer samt konsekvenserne af klimaændringer. Disse temaer behandler Per
og eleverne i dybden i geografiundervisningen. Her bringer den problemorienterede anvendelse af viden og færdigheder
om klima både kompetencer og faglighed
i konkret anvendelse såvel indenfor som
uden for skoleverdenen. Herved belyses almene problemstillinger konkret og
praksisrettet, samtidig med at personlige kompetencer anvendes og udvikles
(Overgaard Nielsen & Terp, 2009). I fysik/
kemiundervisningen har engineeringprojektet om oversvømmelse mere trukket
tråde i retningen af de miljømæssige og
teknologiske aspekter af klima- og miljødebatten. Her har eleverne i undervisningen arbejdet med alternative energikilder,
som vind, vand og sol, men også i selve
løsningen af opgaven arbejdet med kodning og teknologiforståelse som en del af
det med at hæve deres bygning i tilfælde
af oversvømmelse.
Miljømæssige ”sideeffekter” ved afbrænding af fossile brændstoffer, så som
forskellige varianter af syreregn: svovlsyre, salpetersyre mm. har også været
et fokusområde i undervisningen. Dette
peger ikke direkte på klimaændringer og
havvandsstigninger, men viser koblinger
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højvandssituationer
pga. klimaændringerne.

mellem de forskellige miljø- og klimaproblemstillinger, hvor omstilling til vedvarende energi vil reducere udledningen af
såvel svovldioxid og kvælstofoxider, som
er medskabende faktorer til syreregn på
lokalt- og globalt plan.
De geografiske og biologiske aspekter
i et engineeringprojekt med fokus på
fremtidige ekstreme oversvømmelser og
andre konsekvenser af klimaforandringer
skaber gode undersøgelsesmuligheder. Fx
betydningen af landskabers topografi for
ændrede dyrkningsmuligheder af jorden
når de påvirkes af f.eks. udtørring, oversvømmelse og saltholdig jordbund som
konsekvenser af ændret nedbør og fordampning. Sådanne ændrede dyrkningsforhold har eleverne også eksperimenteret med i biologiundervisningen.
Faglig integration i engineering
Faglig integration kommer til udtryk i
samarbejdet mellem de involverede lærere
og deres elever. Integrationen skal under-
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Tabel 1: Grader af fagligt samspil (Sillasen & Linderoth, 2017, s. 24)

støtte progressionen i elevernes læring
indenfor såvel faglige discipliner og emner
som indenfor og mellem de naturfaglige
kompetencer (Daugbjerg & Negendahl,
2015). Omfanget af den faglige integration
afspejler sig i formen af fagligt samspil.
Dette er nærmere beskrevet i Tabel 1.
Engineering bidrager med et fagoverskridende samarbejde, fordi det er løsning
af udfordringen, der er sagen og ikke

naturfagenes faglighed i sig selv. Endvidere vil den problemløsende og projektorienterede tilgang i engineeringinspireret
undervisning, aktivere både naturfaglige
begreber og naturfaglige undersøgelsesmetoder og naturfaglige arbejdsformer.
Engineering tilbyder således grundskoleundervisning muligheder for, at eleverne
kan udvikle og demonstrere deres kompetencer ved at anvende både viden og
færdigheder i konkrete kontekster.
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Den generelle tendens i de engineeringprojekter Per har gennemført er, at eleverne udviser stor glæde i selve forløbet.
I den daglige undervisning genkalder eleverne hurtigt elementer fra den undervisning, der er bundet op til engineeringforløb. Der er således en betydelig transfer
mellem engineeringforløbene og anden
naturfagsundervisning.

Hvordan afgøres det, hvad der er relevant?
Vi startede med at præcisere, at det kun
er viden og færdigheder som bidrager til
udvikling af løsningen, som er relevant i
engineeringforløb. Til dette kan man indvende, hvad så hvis eleverne udvikler en
løsning helt uden naturfaglig viden, hvordan kan man så legitimere at bruge tid på
engineering i naturfagsundervisningen?

Nogle af eleverne trak til den fællesfaglige
prøve i naturfag fokusområdet ”Produktion
med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”, som kunne relateres til erhverv og
landbrug. De arbejdede videre med deres
engineeringprojekt om vertikale haver.
De fik hurtigt bygget en faglig ramme
op omkring deres vertikale have og fik fx
undersøgt, hvilke bølgelængder af lys der
var optimale til vækst inden i et højhus
(deres model af en vertikal have). De fik
også undersøgt, hvilken type jordbund der
bedst tilbageholder næringsstoffer i den
tilførte gødning.

Til dette er der to svar:

Det gav dem dermed en mulighed for til
eksamen at vise naturfaglighed ved at
forklare, at gødning er salte, som i de fleste tilfælde er opbyggede af en metal-ion
og en syrerest-ion og forklare, hvad er en
ion for noget.
Eleverne brugte altså den arbejdsform,
de kendte fra deres engineeringprojekt
til at re-designe en løsning på ”farming” i
byerne som deres primære udgangspunkt
for eksamen.

– Naturfagene er p.t. målbeskrevet udfra
de fire naturfaglige kompetencer og
disse favner meget bredt fra naturfaglige undersøgelser over modellering og
perspektivering til naturfaglig kommunikation. Dette giver meget vide muligheder for, at et engineeringforløb kvalificerer dele af disse kompetencer. 		
Mange forskellige færdigheder og
megen viden er således relevant i
forhold til naturfag.
– Undervisning i naturfag skal afspejle
fagenes målsætninger, som de er angivet i færdigheds- og vidensområder.
Derfor er det helt legitimt og måske
også nødvendigt at præcisere krav
til løsningen, som det også fremgår
af eksemplet med sikring af huse mod
oversvømmelse, hvor digital teknologi
skal indgå. Denne udpegning af hvad
der er relevant faglig viden og faglige
færdigheder i det aktuelle forløb er ikke
kun en begrænsning, men også en 		
støtte i elevernes arbejde med at løse
udfordringen.
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Krop og sundhed, økosystemer,
mikrobiologi, evolution,
anvendelse af naturgrundlaget

Grundlæggende fysiske og
kemiske forhold

62

Naturgivne og kulturskabte
forudsætninger for levevilkår

Sammenhænge
i samspillet
menneskenatur-teknologi

EGET SAMFUND - FREMMEDE SAMFUND
Det lokale og det globale

Figur 1: Naturfagenes bidrag til samspillet mellem menneske, natur og teknologi
(Nielsen & Nørgaard, 2018, s. 13).

De tre naturfag i grundskolen bidrager
med noget forskelligt til såvel engineering
som fællesfaglig naturfagsundervisning
(Se figur 1). Biologi tager udgangspunkt i
de levende organismer, geografi arbejder
med forudsætninger for levevilkår og
fysik/kemi belyser grundlæggende naturfænomener (Nielsen og Nørgaard, 2018).
Udfra disse forskellige fagligheder bidrager naturfagene til undersøgelse af problemstillinger og til udvikling af løsninger.

Eleverne skal bearbejde problemstillingens
sammenhænge og faktorer til arbejdsspørgsmål, således at de kan arbejde
konkret og praktisk med den (Nielsen
og Nørgaard, 2018). I dette arbejde vil de
skulle forholde sig til omverdenen og deres
egen relation til den del af omverdenen,
som problemstillingen omhandler. En hjælp
i dette arbejde kan være at skelne mellem
erkendelsesproblemer, etiske og politiske problemer og så praktiske problemer
(Nielsen og Nørgaard, 2018). Hvor erkendel-
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sesproblemer handler om elevernes viden
og færdigheder (fx undersøgelser) indenfor
problemstillingen; så fokuserer etiske og
politiske problemer på dilemmaer, interessemodsætninger og hensigtsmæssige
ændringsmuligheder; slutteligt så handler
praktiske problemer blandt andet om forarbejdning af materialer og om dataindsamling i forbindelse med afprøvning af prototyper eller løsninger. En sådan skelnen kan
hjælpe eleverne med at håndtere de mange
fagligheder, der er inkluderet i den komplekse problemløsningsproces i et engineeringforløb. Dette kan skærpe elevernes
opmærksomhed i forløbet på relationer
mellem forskellige lærings- og anvendelsessituationer, således at eleverne oplever
værdien af deres viden og færdigheder i
forskellige kontekster såvel indenfor som
udenfor skolen.
Afslutning
Engineering i 7.-9. klasse baserer sig på
en fagoverskridende integration af de tre
naturfag i overbygningen, en integration
som også kan omfatte andre fag. Det styrende i et engineeringforløb er formuleringen af udfordringen, herunder om særlige
elementer af naturfaglighed skal indgå i
arbejdet med udfordringen. Gennemførelsen af forløbet kvalificeres af lærerens
arbejde med at støtte elevernes udformning af arbejdsspørgsmål og herefter
støtte til deres arbejde med at udforme
en løsning på udfordring dvs. konstruere,
programmere, etc.
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Til inspiration for eget videre arbejde med
engineering vil vi afslutningsvis anføre en
række mulige emner for engineering:
Et jordskælvsikret hus: Her konstrueres en bygning af f.eks. træpinde ved
hjælp af limpistoler. Der stilles et krav
om bygningens højde, og så ryster man
underlag under den færdige bygning og
ser, hvilken bygning der er den meste
stabile (dvs. ikke falder sammen). Per
udbyggede engineeringopgaven ved brug
af microbit, som blev programmeret til at
registrere rystelser. Opgaven er tættest
forbundet til geografifagets tema om
”vulkaner og jordskælv”, men byder på en
masse kompetenceudvikling heriblandt
modelleringskompetence.
Astronautmad: I denne engineeringaktivitet designes en næringsrig mad på ca.
10.000 kJ, der har den anbefalede fordeling af kulhydrat, fedt og protein. Maden
skal vurderes på konsistens, holdbarhed
og smag. Opgaven har sit faglige afsæt
i temaet ”mad og sundhed” fra biologi,
”kostkemien” fra fysik/kemi og "den globale fødevarefordeling" fra geografi.
En måler til registrering af havniveaustigninger: Dette er udelukkende en engineeringopgave, der indbefatter microbit
og programmering. Der kobles ledninger
på microbitten i forskellige længder, og
anordningen føres over til noget vand,
som på et tidspunkt vil stige. Efterhånden
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som ledninger bliver våde, sendes der en
lille strøm rundt i et kredsløb, og så kan
der registreres hvilken ledningshøjde der
er blevet våd og oplysningerne kan sendes
til en anden microbit. Opgaven har sit faglige afsæt i det tværfaglige klimaområde.
En rumbase til kolonisering af fremmede
planeter: Rumbasen som engineeringprojekt går ud på at bygge en prototype/
model af en rumstation på en fremmed
planet ud af diverse materialer; pap,
træpinde, flasker m.m. Her skal elever ud
fra deres naturfaglige viden argumen-
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tere for og forklare, hvordan bosætterne
på basen producerer mad, ilt og vand. Så
nogle af kernebegreberne vil være fotosyntese, vands tilstandsformer og spaltning af vand, hvis man antager at basen er
placeret i nærheden af Mars` ispoler.

VIA University College
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struktureret forløb
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Michael Suhr, naturfagslærer på Ellemarkskolen, Køge Kommune. Camilla Zacho, seniorkonsulent for uddannelse og Sara Rosendal, kommunikationsansvarlig, begge Engineer the
Future

Engineering? Ja, det lyder spændende, men også udfordrende
og lidt svært at komme i gang med. Den reaktion hører man
ind imellem blandt naturfagslærere, når de præsenteres for
engineeringmetoden.

Engineering Day giver mulighed for at
få en smagsprøve på, hvad det vil sige
at arbejde med engineering i undervisningen. Forløbet er udviklet til 4 timers
undervisning, hvor der arbejdes med alle
delprocesser i EDP-modellen (se artikel 1),
men det kan også tilpasses og udvides til
længere forløb. I denne artikel får du svar
på, hvad Engineering Day-pakken indeholder: Opgaver, lærervejledning, video og
PowerPoint – og ikke mindst hvordan du
bruger det.
Hvordan styrer man undervisningen, når
eleverne skal arbejde selvstændigt og
undersøgende? Hvad hvis elevernes ideer
bevæger sig ud af et vildspor? Og kan man

sikre, at elever når de faglige mål og får
kendskab til relevante fagbegreber?
Der er ingen tvivl om, at det i begyndelsen kan opleves som krævende at arbejde
med engineering. Det er en undervisningsform, der stiller krav til både stilladsering,
kommunikation og klasserumsledelse.
Kortlægningen af igangværende engineeringaktiviteter i skolen viser imidlertid,
at efterhånden som en lærer får afprøvet
engineering nogle gange, oparbejder de
en rutine med arbejdsformen, som gør det
nemmere at bruge den i praksis (Waaddesgaard, 2018).
Engineering Day, som denne artikel hand-

Liv i Skolen • 2/2019

68

ENGINEERING DAY:
KOM I GANG MED ENGINEERING MED KORT STRUKTURERET FORLØB

ler om, giver mulighed for at afprøve engineering-metoden i et kort struktureret
4-timers forløb og derigennem få trænet
nogle af de undervisningskompetencer,
der er afgørende for velfungerende engineering-undervisning. Forløbet er bygget
op om engineeringmetoden (se faktaboks)
og kan bruges som en slags appetizer, der
introducerer metodens delprocesser for
eleverne, så de er klædt på til at arbejde
med engineering i andre undervisningssammenhænge.
Hvad indeholder Engineering Day-pakken?
Undervisningsmaterialet til Engineering
Day indeholder typisk to opgaver, en til
mellemtrin og en til udskolingen. Hver
opgave er bygget op med et narrativ,
som gør det problem, som eleverne skal
arbejde med, vedkommende og håndgribeligt, fx ’Design et hus, der ikke kan
drukne’ eller ’Byg lodrette haver’.

At skulle lære om forskellige materialers
egenskaber er sjældent noget, der vækker
den store interesse blandt eleverne. Men

det bliver derimod langt mere relevant fx
at undersøge om pap suger bedre end træ,
hvis opgaven lyder, at der skal designes et
hus til en familie, der har oplevet oversvømmelse. Narrativet betyder, at eleverne kan
relatere til opgaven, og det får betydning
for både motivation og kreativitet.
Med hver opgave følger en kort video med
en person, som har oplevet problemet på
nært hold. Det kunne være den 15-årige
pige, hvis hus er blevet ødelagt af stormflod, og som fortæller om sine overvejelser og bekymringer. Det abstrakte bliver
konkret, og filmen styrker elevernes oplevelse af, at deres løsninger kan have reel
betydning for andre mennesker.
Lærervejledningen anviser trin for trin,
hvad eleverne skal igennem i løbet af Engineering Day. Den præciserer, hvor lang tid,
der skal bruges på de 7 forskellige delprocesser (1. forstå udfordringen, 2. undersøg,
3. få idéer, 4. konkretiser, 5. konstruer og 6.
forbedre og 7. præsenter løsningen/prototypen). Det er vigtigt at fastholde eleverne
i de forskellige delprocesser. Mange elever
har tilbøjelighed til at ville springe hurtigt til
løsningen, men det er givtigt at fastholde
dem i de enkelte delprocesser for at sikre,
at de forstår relevansen af netop den delproces og oplever, hvordan delprocesserne
er gensidigt afhængige. Evt. kan eleverne
dele ideer og erfaringer i hver delproces og
på den måde hente inspiration hos hinanden. Når de kommunikerer deres overvejel-
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ser, får de sat deres faglige viden i spil og
bliver skarpere på deres idéer. De kan blive
udfordret af andre elevers kommentarer,
hvilket skærper deres forståelse af fordele
og ulemper.
For at gøre det nemmere at tilgå er hele
Engineering Day-forløbet samlet i en
PowerPoint til brug i selve undervisningen. PowerPointen indeholder opgavebeskrivelser, link til video og gennemgang
af, hvad der skal ske i de enkelte delprocesser. Den er desuden redigerbar, så det
er muligt at tilpasse og justere som man
vil - også hvis man vil udvide til et længere
undervisningsforløb.
Hvordan sikrer vi, at eleverne lærer noget?
Netop fordi Engineering Day lægger op til,
at eleverne arbejde selvstændig og problemløsende er det afgørende at sikre en
tydelig struktur i undervisningen. Det gælder både i forhold til tid og indhold. Der
skal være tid til alle delprocesser, og der
bør være tydeligt fokus på de faglige mål.
I lærervejledningen er de faglige mål, som
eleverne arbejder hen imod i Engineering
Day-forløbet, beskrevet, fx at eleven kan
gennemføre enkle systematiske undersøgelser eller har opnået viden om udvikling
og vurdering af produkter. Når man er
bevidst om de faglige mål og tydeliggør
dem over for eleverne, kan det for alle
parter føles mere trygt at kaste sig ud i
et engineeringforløb. Den stramme og
tydelige struktur gør det også nemmere
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for eleverne at vide, under hvilke frihedsgrader de agerer.
For nogle elever kan det være en udfordring at skulle arbejde selvstændigt i en
åben proces i så mange undervisningstimer. De kan have svært ved at håndtere,
at der ikke er ét facit at arbejde henimod,
men at processen derimod er det centrale
og vigtige. Uden tydelige rammer risikerer
vi at miste den gruppe af elever. Men også
for de elever, som trives i Engineering Days
åbne undervisningsform, kan den stramme
struktur være en fordel: Det sætter grænser for, hvor langt de kan bevæge sig i ideer
og løsningsforslag og kan fjerne variabler
(fx typer af materialer), som de ikke behøver at forholde sig til. Struktur og rammer
målretter deres kreativitet.

En struktureret proces indbefatter desuden, at der arbejdes systematisk med
naturfaglig viden og relevante begreber.
Hvis man har gjort sig klart, hvilke fagbegreber, der potentielt kan komme i spil
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undervejs i engineeringforløbet, er det
nemmere at guide eleverne undervejs. I
lærervejledningerne til Engineering Day er
en liste over potentielle fagbegreber for
den givne opgave. Både undervejs i forløbet og afslutningsvis i den sidste delproces ’præsenter’ er det en god idé at lade
eleverne forklare, hvad de har fundet ud
af og forklare prototypens virkemåde ved
hjælp af faglige begreber. Skriv eventuelt begreberne på tavlen for at synliggøre
dem. Det øger sandsynligheden for, at
eleverne husker dem efterfølgende og kan
sætte dem i spil i andre undervisningssammenhænge.

i opgaverne og derigennem gøre dem
mere fagligt udfordrende. Fx kan man
lade eleverne arbejde videre med at
behandle og analysere det indsamlede
data i statistiske modeller. På den måde
kan opgaverne tilpasses forskellige sværhedsgrader og klassetrin. Nogle afholder Engineering Day med en hel årgang
og tilpasser opgaven, så den integrerer
flere fag. Andre opfordrer deres elever
til at bruge opgaven i forbindelse med
den fællesfaglige naturfagsprøve. På den
måde kan samme opgave bruges i en
lang række af forskellige undervisningssammenhænge.

HVORDAN TILMELDER JEG MIG
ENGINEERING DAY?

Sådan gøres Engineering Day til et
længere forløb
Engineering Day-opgaverne kan som
tidligere nævnt udbygges og bruges til
længere undervisningsforløb fx til et
valgfagsforløb, hvor hver undervisningsgang bruges på en eller to delprocesser.
Det giver tid til fordybelse og mulighed
for at lægge forskellige benspænd ind

Tilmelding foregår på Engineeringday.dk
Efter tilmelding får du sendt følgende:
–	Opgaver med udfordring, krav og
forslag til materialer
–	Vejledning til undersøgelser, eleverne skal gennemføre
– Link til inspirationsvideoer
–	Lærervejledning, der gennemgår
hver enkelt delproces, og som giver
tips og tricks til organisering. Lærervejledningen indeholder også forslag
til, hvordan man kan arbejde videre
med opgaven samt en tjekliste til
forberedelse, afvikling og afslutning.
–	PowerPoint-præsentation
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ENGINEERING DAY?
–	Engineering Day er tilrettelagt som et
4-timers forløb til afholdelse i uge 45
i november, men opgavesættene kan
videreudvikles til længere undervisningsforløb og Engineering Day kan
afholdes på andre tidspunkter af året.
–	Eleverne kan uploade fotodokumentation af deres løsninger i det virtuelle galleri på engineeringday.dk,
hvor I som uge 45 skrider frem kan
se løsningsforslag fra andre elever.
–	Hvis man vil styrke sammenhængen
mellem Engineering Day-opgave og
den virkelige verden kan man booke
en teknologiekspert gennem skolebesøgsordningen Book en ekspert.
Eksperten besøger klassen med
oplæg og aktiviteter, der relaterer til
Engineering Day-opgaven.

Michael Suhr,
naturfagslærer Ellemarkskolen:
”Jeg brugte Engineering Day som et
valgfagsforløb for 7-9. klasse tre gange to
timer. Jeg havde stor glæde af PowerPoint-materialet, som jeg redigerede og
tilpassede mit eget specifikke forløb. Det
gjorde det nemt at strukturere undervisningen. Da det var et science-hold, måtte
jeg dog arbejde med at give nogle af øvelserne mere fagligt tyngde.”
”Undervejs i forløbet spurgte jeg systematisk ind til elevernes observationer og
ideer og fik dem til at sætte de korrekte
fagtermer på. Det var tydeligt, at eleverne gradvist blev mere og mere trygge
ved at bruge fagterminologien. På den
måde fik vi ved fælles hjælp løftet fagsproget på hele holdet.”

Der er ikke ét facit at
arbejde henimod.
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Peter Præst, Kamilla Nygård Pedersen og Dragana Ratkovic er lærerstuderende ved
læreruddannelsen i Skive, VIA UC og Peer Daugbjerg, lektor ved læreruddannelsen i
Nr. Nissum, VIA UC.

I læreruddannelsen introduceres lærerstuderende til engineering
som en arbejdsform i naturfag og andre fag. Denne artikel beskriver
en case fra et hold biologilærerstuderede på 15 studerende, som
arbejdede med bioteknologi gennem engineeringudfordringer.

De udvalgte bioteknologier var bagning
med bagegær og fremstilling af yoghurt
med mælkesyrebakterier. De valgte bioteknologier baserer sig på lettilgængelige
levende mikroorganismer i form af mælkesyrebakterier og gærsvampe. Aktiviteterne er således også mulige at arbejde
med i grundskolen. De biologilærerstuderende blev introduceret til arbejdet ved at
lave to praktiske aktiviteter, dels fremstilling af komælksyoghurt, dels en lille

undersøgelse af bagegærs vækstbetingelser. Udover disse praktiske øvelser blev de
studerende introduceret til engineeringdidaktik ved gennemgang af Auener et al.’s
(2018) Engineering i skolen – hvad, hvordan, hvorfor – se kapitel 1 i dette særnummer for mere om engineeringdidaktik.
De biologilærerstuderende blev tildelt
forskellige udfordringer, hvor de skulle
arbejde som diætister og udvikle opskrif-

Liv i Skolen • 2/2019

BIOTEKNOLOGI – ENGINEERING I LÆRERUDDANNELSEN

74

Dette første portfoliobidrag skal omhandle undersøgende og praktisk arbejde tilrettelagt efter engineeringprincipper jf. den udleverede ’Engineering i skolen’.
I er velkomne til at lave begrundede ændringer i den lodtrukne udfordring.
BEMÆRK: I skal mindst gennemføre 3 iterationer af forbedringer. Dvs. I skal forbedre jeres løsning mindst 3 gange ved at vende tilbage til ideudvikling, lave ny
konkretisering, og konstruere/lave ny løsning.
Omfang af det skriftlige portfoliobidrag er 3 sider. I jeres skriftlige bidrag skal I
have fokus på muligheder og forhindringer for generelt at arbejde med engineering i biologiundervisning.
De skriftlige bidrag suppleres med en præsentation af
1 Løsning på jeres lodtrukne udfordring. Gerne med smagsprøver.
2 Refleksioner over
a. evt. justeringer i udfordring
b. jeres forbedringer hver iteration
c. hvordan aktiviteten konkret ville kunne danne udgangspunkt for undervisning
		 i biologi. I får ca. 10 min. til oplæg og 5 min. til tilbagemelding og diskussion.

Tekstboks 1: Uddrag af beskrivelse af de studerendes studieopgave.

ter til fremstilling af yoghurt eller boller
til forskellige målgrupper. Peer havde
som underviser udarbejdet disse diætistudfordringer, som de studerende så trak
lod i mellem.
Arbejdet med udfordringen skulle
afrapporteres både skriftligt og mundt-

ligt. Det følgende er de studerendes
skriftlige portfoliobidrag i let redigeret
udgave.
Engineering i skolen
– lærerstuderendes erfaringer og bud
Peter, Dragana og Kamilla skulle arbejde
med følgende udfordring:
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LAV YOGHURT TIL VEGANERE
I er fødevareingeniører og skal
udvikle en ny opskrift til en virksomhed, som vil udvide sit sortiment af fødevarer til veganere.
I kan læse mere om veganer på
veganer.nu/.
Krav: Yoghurten skal have smag
og konsistens som almindelig
yoghurt.

Deres portfoliobidrag præsenterer først
mål for biologiundervisning med tilhørende tegn på læring, herefter præsenteres
de fire iterationer, som Dragana, Kamilla
og Peter gennemførte i deres arbejde med
udfordringen. Slutteligt perspektiveres
der til biologiundervisningen i folkeskolen
og der diskuteres muligheder og hindringer
i arbejdet med engineering.
I et konkret forløb i folkeskolen ville ele-

verne arbejde efter følgende konkrete mål.
Peter, Dragana og Kamilla har udformet
følgende tre niveaudelte tegn på læring
– Niveau 1: Eleven fremstiller et produkt
ud fra processer i engineering og
ændrer produktet en gang. Eleven 		
undersøger, hvordan mælkesyrebak
terier fungerer ud fra faglig læsning og
i praksis.
– Niveau 2: Eleven fremstiller et produkt
ud fra de syv delprocesser i engineering
og forbedrer begrundet produktet.
Eleven undersøger mælkesyrebakteriers
indvirkning på sit produkt ud fra faglig
læsning og i praksis, og hvor meget
mælkesyrebakterie-kultur, der skal til
sættes for at give det bedste produkt.
– Niveau 3: Eleven fremstiller et produkt
ud fra de syv delprocesser i engineering
og forbedrer begrundet produktet to
gange.
Alle naturfagskompetencerne kan komme
i spil, da eleverne har mange frihedsgrader
for at løse udfordringen med at lave yoghurt til veganere. Eleverne kommer fx til at

FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleven kan ud fra anvendelse af engineering processer udvikle et produkt.

Eleven har viden om, hvordan man
anvender processer i engineering i skolen.

Eleven kan undersøge mælkesyrebakteriers indvirkning på udvikling af yoghurt.

Eleven har viden om mælkesyrebakteriers
anvendelse i fødevareindustrien.
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Figur 1: Engineeringsneglen, som viser gentagelser af nogle af de syv delprocesser.

arbejde med undersøgelseskompetencen
ved arbejdet med engineeringdelprocessen: undersøge. De kommer til at arbejde
med deres kommunikationskompetence i
deres gruppesamspil og den afsluttende
formidling af deres løsning og arbejdsproces. Elevernes modelleringskompetence
bliver aktiveret og udviklet i deres arbejde
med delprocessen: konkretisere. Endelig
kommer eleverne til at udvikle deres perspektiveringskompetence i deres arbejde
med at skulle relatere deres produkt til
veganere og deres levevis.

Kamilla, Peter og Dragana skærpede
under deres arbejde deres tankegang
omkring engineeringprocessen med
ovenstående selvudviklede model for
engineeringforløb.
Tanken er, at efter at have forstået udfordringen skal eleverne gentage de forskellige processer flere gange, ikke nødvendigvis i en bestemt rækkefølge og heller
ikke nødvendigvis alle sammen, inden
spiralen sluttes af med præsentationen.
Sneglen symboliserer, at det er en tids-
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krævende proces. I det følgende beskrives
hvordan Peter, Dragana og Kamila selv
arbejdede i de syv delprocesser. I løbet de
fire iterationer vil nogle af delprocesserne
blive gentaget.

Deres undersøgelser afdækkede, at en
veganer er et menneske, der undgår mad og
produkter lavet af dyr, samt al udnyttelse af
dyr (Veganer.nu, u.d.). Yoghurten må derfor
ikke indeholde animalske produkter.

Engineeringprocessen starter med at Forstå udfordringen jævnfør sneglen (figur 1).
Udfordringen er delvis åben, da produktet er bestemt, men processen frem til
produktet er åben. Dragana, Kamilla og
Peter præciserede deres forståelse af
udfordringen således: Der skal udvikles en
vegetabilsk yoghurt, som skal have smag
og konsistens som en komælksbaseret
yoghurt.

Yoghurt kan fremstilles af plantebaserede drikke såsom: kokosdrik, soyadrik,
mandeldrik, havredrik, risdrik. For at få
den konsistens, der kendetegner yoghurt,
kan man anvende mælkesyrebakterier,
der gennem fermenteringsprocessen af
sukker, vil udvikle konsistens i produktet
(Universitet, 2010). Den generelle fermenteringsproces er, at mælkesyrebakterier
omsætter laktose (mælkesukker) til laktat
(mælkesyre). Hvis der er ilt til stede, er der
andre bakterier end mælkesyrebakterier,
som er hurtigere til at omdanne glukose til
energi og anvende det. Grundet mælkesyrebakteriernes evne til aktivitet i det
anaerobe miljø er det derfor dem, der er
de dominerende her, og da de samtidig
skaber et surt miljø, er det med til at holde
andre bakterier væk (Hjemmeriet, u.d.).

Undersøge:
Kamilla, Peter og Dragana indkredsede
deres behov for undersøgelser til følgende:

Peter, Dragana og Kamilla valgte at bruge
en plantedrik, derfor er det ikke laktose,
men glukosen i plantedrikken, der omsættes i processen.

Figur 2a: Oversigt over undersøgelser.

Mælkesyrebakteriernes proces skaber
også den syrlige smag (Redaktionen,
2010). Hvis yoghurten bliver for syrlig, kan
der tilsættes sødestoffer, eller der kan
anvendes andre mælkesyrebakterier eller
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en cocktail af flere slags (Hjemmeriet, u.d.).
Mælkesyrebakterierne leveres i kapsler fx
Symbioflor+, som ikke indeholder laktose
og mælkesyrebakterier som ikke har nogen
relation til komælk (Helsebixen, u.d.).
Dragana, Kamilla og Peter fandt frem til 2
opskrifter på yoghurt:
Opskrift 1: tilsætte en kultur fra en
vegansk yoghurt til en plantedrik.
Opskrift 2: tilsætte mælkesyrebakterier til
en plantedrik.
I det følgende beskrives de fire iterationer,
som Kamilla, Peter og Dragana gennemførte i deres arbejde med at udvikle en
yoghurt til veganere. Undervejs præsenteres de gennemførte test. Iterationerne
viser på eksemplarisk vis, hvordan små
kontrollerede forandringer langsomt
udvikler en yoghurt med de ønskede
kvaliteter. Systematikken giver en række
gentagelser, som er fastholdt her i teksten
for at tydeliggøre værdien af systematik i
de iterationer, man gennemfører.
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KONKRETISERE:
Kamilla, Peter og Dragana har valgt at
kombinere ide 1 og ide 2 ved at bruge
kokosdrik og mælkesyrebakterier i en kapselform, fordi kokossmagen forventeligt
vil give en sødme og vil gøre det muligt at
undersøge mælkesyrebakteriers indflydelse på produktet.
Test 1
Ingredienser: 200 ml kokosdrik, 1 mælkesyrebakteriekapsel.
Fremgangsmåde:
Kog kokosdrik og køl herefter ned til 40
grader. Tilsæt indholdet af en mælkesyrekapsel og rør rundt. Blandingen skal stå
i varmeskabet ved ca. 40 grader i 12-24
timer og herefter på køl. Peter, Dragana
og Kamilla valgte kun at tilsætte en mælkesyrebakteriekapsel for at se, hvor syrlig
yoghurten bliver. Dragana, Kamilla og
Peter valgte at koge kokosdrikken for at
pasteurisere den.
KONSTRUERE :
Kamilla, Peter og Dragana gik i laboratoriet og lavede yoghurt.

ITERATION 1
I denne iteration blev der afprøvet to ideer
til opskrifter på yoghurt til veganere.
IDEER:
Ide 1: kokosyoghurt med opskrift 2
Ide 2: risdrik med opskrift 2

Figur 2b: Billeder fra fremstillingsprocessen.
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FORBEDRE:
Forsøg 1 opfyldte ikke de krav, Peter,
Dragana og Kamilla havde til produktet.
Konsistensen var tynd, og smagen var
ikke syrlig nok. De gik derfor tilbage i engineering modellen og undersøgte nye tilføjelser og optimerede deres ide, konkretiserede og konstruerede en ny opskrift.

ITERATION 2
IDEER:
Efter deres evaluering af iteration 1 valgte
Kamilla, Peter og Dragana at tilsætte
endnu en mælkesyrebakteriekapsel i
forhold til test 1, da Peter, Dragana og
Kamilla i undersøgelsen under iteration 1
fandt ud af, at mælkesyrebakterierne giver
mere konsistens og syrlig smag.
Konkretisere:
Test 2
Ingredienser: 200 ml kokosdrik, 2 mælkesyrebakteriekapsler
Fremgangsmåde:
Samme fremgangsmåde som test 1
KONSTRUERE:
Dragana, Kamilla og Peter gik i laboratoriet og lavede vores yoghurt
FORBEDRE:
Forsøg 2 opfyldte heller ikke kravet i
udfordringen, da yoghurten endnu ikke
var tyknet nok. Smagen havde en karakter

af ymer med et strejf af kokos. Dragana,
Kamilla og Peter skulle derfor i næste
undersøgelsesfase se på, hvordan de
kunne få en mere fast konsistens.

ITERATION 3
UNDERSØGE:
Efter evaluering af iteration 2 ville Kamilla,
Peter og Dragana nu undersøge, hvad
der kan give mere konsistens til yoghurten. Peter, Dragana og Kamilla ville derfor
undersøge agarpulvers evne til at tykne
deres yoghurt. Agar kan anvendes af veganere i stedet for gelatine, jf. emballagen.
IDEER:
Dragana, Kamilla og Peter udvidede
opskriften fra test 2 ved at tilsætte agar
pulver.
KONKRETISERE:
Test 3
Ingredienser: 200 ml kokosdrik, 2 mælkesyrebakteriekapsler, 0,5 tsk. agar pulver
Fremgangsmåde: Varm kokosdrik i en
gryde og tilsæt agar pulver. Kog blandingen op og lad det simre i 5 min, så agar
bliver opløst. Køl herefter yoghurten ned
til 40 grader og tilsæt mælkesyrebakterier.
Yoghurten skal stå i et varmeskab ved ca.
40 grader i 12-24 timer og herefter på køl.
KONSTRUERE:
Dragana, Kamilla og Peter gik i laboratoriet og lavede yoghurt.
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FORBEDRE:
I test 3 kunne Peter, Dragana og Kamilla
nu konstatere, at yoghurten var blevet
fast. Smagen var ikke det samme som
yoghurt. Derfor ville de lave en fjerde iteration, hvor de prøvede at ændre smagen.
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blandingen ned til 40 grader og tilsæt de
øvrige ingredienser. Yoghurten skal stå i et
varmeskab ved ca. 40 grader i 12-24 timer
og herefter på køl.
KONSTRUERE:
Kamilla, Peter og Dragana gik i laboratoriet og lavede yoghurt.

ITERATION 4
UNDERSØGE:
Peter, Dragana og Kamilla ville undersøge,
hvordan de fik en bedre afbalanceret smag.
Derfor undersøgte de, hvad tilsætning af
æblecidereddike kunne bidrage med til
smagen. De vidste i forvejen, at eddike
giver en syrlig smag, mens frugt giver en
vis sødme. Andre undersøgelser viser, at
der er mange sundhedsmæssige fordele
ved æblecidereddike og at smagen er mild,
delikat og sammensat (Thaastrup, u.d.).
IDEER:
Ud fra undersøgelsen havde Dragana,
Kamilla og Peter nu en ide om, at æblecidereddike kan give en mere balanceret smag.
KONKRETISERE:
Test 4
Ingredienser: 200 ml kokosdrik, 2 mælkesyrebakteriekapsler, 0,5 tsk. agar pulver,
1 tsk. æblecidereddike
Fremgangsmåde:
Varm kokosdrik i en gryde og tilsæt agar
pulver. Kog blandingen op og lad det simre
i 5 min, så agar bliver opløst. Køl herefter

FORBEDRE:
Peter, Dragana og Kamilla konstaterede,
at konsistensen og smagen ikke opfyldte
de formulerede forventninger. Den var
gummiagtig og smagte ikke godt. Test 3
var efterfølgende også blevet tykkere og
kunne sammenlignes med spartelmasse.
Derfor ville de prøve med lidt mindre agar
pulver, samt tilsætte lidt sødestof. Dette
forsøg endte de med at tage med til præsentationen.
Muligheder og hindringer for generelt at
arbejde med engineering i biologiundervisning.
Efter selv at have arbejdet med engineering til biologiundervisningen i grundskolen peger Kamilla, Peter og Dragana
på, at arbejdsformen kan være med til,
at eleverne tager ejerskab over forløbet,
idet de selv står for den udvikling, som
skabes undervejs. Dette er dog en proces,
der tager tid, og som kræver systematisk
arbejde for at udviklingens kvalitet bliver
tilfredsstillende og succesfuld. Selv om et
produkt ikke lykkes til fulde, kan processen godt have været succesfuld. Her er
det vigtigt, at underviseren gør eleverne
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opmærksom på dette, da mange elever
sandsynligvis vil se et mislykket produkt
som en fiasko uden at se på processen.
Det er her systematikken i elevernes
arbejde kan komme i spil, da den netop
skal gøre eleverne i stand til at vurdere,
hvorfor deres slutprodukt mislykkedes. Hvis slutproduktet ikke opfylder de
opstillede krav, får eleverne mulighed for
at foretage nye undersøgelser, hvor der
skabes nye ideer, som kan konkretiseres.
Derfor kan det være afgørende, at eleverne forstår udfordringen på deres eget
niveau og kan relatere sig til den. Denne
køren i ring kan være demotiverende for
nogle elever, specielt hvis de ikke kan se
en relevans med projektet. Her kan en
stilladsering fra underviserens side være
på sin plads, så eleverne får lyst til at
komme videre og være innovative. Skolens
økonomi og fysiske indretning af naturfagslokaler kan også være en hindring for
elevernes ideer, som fremkommer gennem undersøgelserne. En konkretisering
af ideen kan vise sig ikke at kunne lade sig
gøre på grund af økonomi eller plads.
EFTERSKRIFT – refleksioner over
engineering i læreruddannelsen
Præsentationen af arbejdet med denne
udfordring vedrørende yoghurt til veganere gennemgik de beskrevne iterationer
og test. Bl.a. ved at der var smagsprøver
med fra alle trin undervejs. Smagsprøver
som viste hvordan ændring af pH eller
tilsætning af sødemiddel fik uventede og
umiddelbart uforklarlige konsekvenser

Figur 3: Medstuderende smager på og
bedømmer de fremstillede yoghurter.

for konsistensen. Hvilket rejser behov for
yderligere studier af biokemi vedrørende
fermentering af kokosmælk med mælkesyrebakterier. Studier som vi i skrivende
stund ikke har gennemført.
De tre lærerstuderende viser på eksemplarisk vis, hvordan en systematisk og
konsekvent brug af engineering design
procesmodellens delprocesser langsomt
fører frem til en løsning. De bruger deres
egne erfaringer med at arbejde med engineering til at reflektere over muligheder
og begrænsninger med engineering i biologiundervisning i grundskolen. Refleksioner som godt kan kvalificeres yderligere
blandt andet ved kombinere deres formulerede tegn på læring med muligheder for
stilladsering af eleverne i deres arbejdsproces. Tegnene på læring peger på to
forhold, som kan øge elevernes læring af
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forløbet 1) kombination af faglig læsning
og praktisk arbejde, 2) systematisk forbedring af opskriften for vegansk yoghurt.
Det er her vigtigt at lade eleverne forstå
betydningen af deres tilgang og selvaktivitet for deres læringsudbytte omkring
både processen og produktet.
Casen viser værdien af at lade kommende lærere selv afprøve engineering
som arbejdsform for at kvalificere deres
forståelse af metodens muligheder og
begrænsninger i grundskolen. Andre studerende fra samme hold valgte at arbejde
i færre iterationer, endvidere viste det sig
at udfordringerne med at bage boller ikke
rummede så gode muligheder for biologifaglig læring som udfordringerne med
mælkesyrebakterier.
I valget af meningsfulde udfordringer til
de deltagende lærerstuderende indgår
forskellige overvejelser og forventninger
som læreruddanner. Her illustreret ved
citater fra en evaluering af engineering
i læreruddannelse om bl.a. netop det
behandlede forløb ovenfor:
”..er det i grunden en god udfordring …kan
de mon det …kan det mon blive til noget..”
”…en udfordring hvor de kan arbejde med
levende organismer.. mælkesyrebakterier.. gær …lavteknologisk..de kan gå ud
i skolen og lave disse gæringsting og
forsuringsting....”
”…udfordringen er ikke lige i skabet første
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gang.. det havde jeg heller ikke forventet..”
(Nielsen, 2019, s. 11)
Læreruddannere peger på vigtigheden
af at udfordringer for lærerstuderende
rummer mulighed for at eksperimentere
og lære af fejl, men også at de fokuserer
på at ’optimere noget man kendte fra sin
hverdag’ (Nielsen, 2019, s. 10)
Generelt var de deltagende studerende
usikre på, om læringsudbyttet for elever
var højt nok til at berettige det høje tidsforbrug, som er nødvendigt da arbejdet
vil strække sig over flere uger. Flere af de
deltagende studerende så muligheder i at
samarbejde med madkundskab og geografi for den vej at øge timetallet. Der ligger endvidere en didaktisk opgave i sikre,
at udfordringerne har relevans for børn og
unge i 7.-9. klasse. De deltagende lærerstuderende peger på det frugtbare ved
at elever kan og skal lære gennem deres
fejltagelser, hvilket ikke er almindeligt i
naturfag fx heller ikke i IBSE-tilgangen.
Lærerstuderende karakteriserer engineering som en metode der har vægt på
at eleverne selv finder løsninger og svar,
men også at de arbejder med naturfaglige
undersøgelser (Nielsen, 2019). Lærerstuderende fremhæver at naturfag i grundskolen bør være undersøgende, give
elever mulighed for at lære af deres fejl og
arbejde med teknologiforståelse (Nielsen,
2019). Lærerstuderende giver udtryk for,
at det er udbytterigt selv at skulle løse og
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gennemføre engineering-udfordringer. De
ser endvidere engineering som en central
arbejdsmåde i naturfag i skolen, men
vurderer ikke, at den har stor udbredelse i
grundskolen p.t. (Nielsen, 2019).
Alle disse gode naturfagsdidaktiske
refleksioner var funderet i de studerendes

konkrete arbejde med samme didaktiske
ramme nemlig engineering-tilgangen. Dette
peger på værdien af fælles at arbejde åbent
og undersøgende med didaktiske tilgange i
uddannelse af kommende naturfagslærere. I
forlængelse heraf efterlyser nogle lærerstuderende mere overordnede kritiske fagdidaktiske diskussioner (Nielsen, 2019).
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I dette kapitel er der fokus på T’et i STEM, altså på begrebet
”teknologi”. Hvordan kan man tale om teknologi på en sammenhængende og meningsfuld måde? Hvordan kan man inddrage emnet
teknologi i sin undervisning? Hvilke generelle betragtninger kan man
bruge? Ja, hvad skal man i det hele taget lægge i begrebet teknologi?
Er der pointer, som det er særligt vigtigt, at eleverne hører om?

Kapitlet er anderledes end de øvrige
kapitler i dette nummer af Liv i Skolen.
Indholdet bygger ikke på erfaringer med
at undervise i teknologi og tager ikke
udgangspunkt i undervisningsmaterialer
eller konkrete projekter. I stedet præsenteres en række synspunkter og begreber
vedrørende fænomenet teknologi. Temaet
er således ”teknologiens natur”. Håbet er,
at de præsenterede begreber kan være en
hjælp for undervisere, der gerne vil sætte
teknologi ind i en større forståelsesramme,

og dermed bidrage til at styrke klassediskussioner om, hvad teknologi er for en
størrelse. Hvad gør teknologi ved os? Og
hvad kan vi gøre ved teknologien?
Der er dog på ingen måde intentionen,
at kapitlet kan gøre det ud for egentligt
undervisningsmateriale. Men måske kan
det være til hjælp for undervisere, der – fx
i forbindelse med engineeringundervisning – vil diskutere spørgsmål som: Hvorfor
udvikler teknologi sig hele tiden, hvad er
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Her præsenteres en
række synspunkter og
begreber vedrørende
fænomenet teknologi.

det, der styrer processerne? Er det teknologien, der styrer samfundets udvikling,
eller kan samfundet – borgerne og politikerne – styre teknologien? Er nogle teknologier onde og nogle gode, eller afhænger
det af, hvordan vi bruger dem, og hvis ja
– kan vi så træffe personlige og kollektive
valg? Eller er vi alle på forhånd dømt til at
bruge smartphones? I den type diskussioner kan det være vanskeligt at fastholde en
konsistent holdning, med mindre man har
et nogenlunde klart begreb om, hvad der
karakteriserer teknologi.
For at antyde hvad det er for en slags
emner, man eventuelt kan tage op til diskussion i en klasse, er der i teksten forslag
til en række emner for teknologiundervisning. Forslagene er ikke tænkt som direkte
oplæg til undervisning, men som inspiration til lærere – eller grupper af lærere
– der vil inddrage spørgsmål om teknologi
i deres undervisning. Derfor er der heller
ikke angivet klasseniveau i forbindelse med
forslagene.
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Vi håber dermed, at dette kapitel kan være
en hjælp til udvikling af undervisning, der
styrker elevernes teknologiske dannelse.
Mere herom senere.
Forvirring om hvad ordet teknologi betyder
Desværre hersker der forvirring om, hvad
man i forbindelse med undervisning kan
lægge i begrebet teknologi. En ny dansk
rapport har kortlagt de sidste 10 års projekter, der er rettet mod skolen og kan
rubriceres som engineering. Rapporten
peger på, at den sproglige forvirring er en
udfordring. Den opsummerer:
… i indsatser med fokus på teknologi [var
det] ofte uklart for lærerne, hvad teknologi dækker over, og hvordan den skulle
bidrage til elevernes læring. Dette kunne
pege på, at der er behov for en definition
af, hvordan teknologi forstås i relation til
EiS [dvs. projektet Engineering i skolen],
og hvilken rolle teknologi bør spille i “engineering”-forløb. (Waadegaard, 2018, s. 5)
Kigger man i Fælles mål eller vejledningen for natur/teknologi, er der ikke megen
hjælp at hente. Man finder mange forslag
om at inddrage konkrete genstande eller
teknologier i undervisningen (produkter,
mekanismer eller fx varmeforsyning), eller
at se på fremstillingsprocesser og produktudvikling eller betydningen af råstoffer,
resurser og forurening. I overbygningen
skal eleverne have viden om ”teknologiske
processer”, ”teknologi i landbruget”, ”tek-
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nologiske gennembrud”, eller ”teknologiske
systemer”. Det er alt sammen fornuftigt,
men manglen på overordnede beskrivelser
af teknologi – eller måske en definition – er
larmende.
Læg hertil, at det nye it-fag i folkeskolen
har fået navnet ”Teknologiforståelse”.
Det er et meget uheldigt valg, fordi ordet
teknologi i den sammenhæng udelukkende
bruges om nyere informationsteknologi. Så
teknologi i faget teknologiforståelse betyder i virkeligheden ”digital teknologi” og
har meget lidt at gøre med betydningen af
ordet teknologi i faget natur/teknologi!
Og der er mere: Ofte, når undervisningsforskere eller pædagoger taler om teknologi,
mener de ”undervisningsteknologi”: tablets, interaktive tavler, powerpoint, apps til
undervisningsbrug osv. Altså igen en helt
anden betydning af ordet.
En definition af teknologi
For et par generationer siden betød
teknologi ”læren om råvarernes bearbejdning”. Altså et vidensområde knyttet til et
genstandsområde og en række praksisser,
ligesom geologi eller psykologi. Det, vi i
dag kalder teknologi, hed dengang teknik.
Men sådan er det ikke mere. Nu er teknik
noget man bruger som bokser, eller når
man skal score en partner. Samtidig har
ordet teknologi fået en omfattende, men
dermed også – i mange sammenhænge –
en mere uklar betydning.
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Man kan overveje om det – i forbindelse
med diskussioner om teknologi – alligevel kunne være frugtbart at fastholde en
skelnen mellem ”teknik” (maskinerne) og
”teknologi” (den viden vi har om maskinerne). Men denne diskussion er, som antydet ovenfor, overhalet af den almindelige
sproglige udvikling. Så anbefalingen herfra
er, at man prøver at undgå ordet teknik i
betydningen ”maskiner og dimser”, og i stedet bruger det i betydningen ”en bestemt
fremgangsmåde i forbindelse med løsning
af en opgave”. Fx løfteteknik, forhandlingsteknik eller fremstillingsteknik.
Nu om dage betyder teknologi viden,
organisation og redskaber, som mennesker
udtænker og gør brug af over for naturen
for at leve bedre og mere sikkert. Så en
stenøkse er (var) teknologi, ligesom en
regnfrakke eller en bil er det. Den viden, der
skal til for at lave en stenøkse eller bruge
en bil, er også teknologi, ligesom de kurser
og den køreprøve, der skal organiseres for
at jeg kan få lov til at bruge bilen.
Kernen i ordet teknologi kommer fra
”techne”, det græske udtryk for det, der er
fremstillet ”ved kunst”, altså det mennesker – og ikke naturen – har frembragt. Så
skillelinjen går mellem techne/teknologi
på den ene side, og det, der er frembragt
af naturen på egen hånd, på den anden.
Denne skelnen er fundamental.
Definitionen er ikke uden problemer i den
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forstand, at den ikke klart deler verden op
i noget, der er ”teknologi”, og noget der er
”natur”. Man kan bruge lang tid på en diskussion om, hvor grænsen går mellem det
kunstige og det naturlige. Er et æg som
”ved kunst” og under et mikroskop er
befrugtet med en sædcelle ”kunstigt” –
altså et stykke teknologi – eller er ægget
stadig en del af naturen? Med den valgte
definition og lidt god vilje, er det kunstigt
befrugtede æg et stykke teknologi. Men
hvis man har en diskussionslysten klasse
med hang til filosofiske spidsfindigheder, kan man overveje, om et æg fra en
kvinde, hvis ægløsningscyklus er reguleret af kunstigt fremstillede hormoner, er
”techne”, altså et stykke teknologi. Den er
svær. Så den moderne definition af, hvad
teknologi er, løser ikke alle problemer. Men
som arbejdsdefinition er den et særdeles
godt bud.
Det kan det være frugtbart at tænke over, at
når mennesker frembringer ”techne”, så er
udgangspunktet ofte noget, der hører naturen til: En flintesten, et stykke træ, en klump
malm, bomuld plukket fra en busk, saltvand
der skal inddampes. Det er bearbejdningen,
der forandrer natur til teknologi. Men teknologi er mere end forarbejdet natur.
Forslag til emne til teknologiundervisning:
Forholdet mellem natur og teknologi
Tag eksempler på helt simple stykker teknologi – en gryde af støbejern, en trøje af
bomuld, en kop af plastic – og lad eleverne
undersøge, hvad det er fra naturen – malm,
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Teknologi omfatter store
mængder af viden og
organisation.

bomuldstotter, råolie – der er blevet bearbejdet, og hvad det er for processer, der
har forvandlet netop dette stykke natur til
teknologi. Mange lærere i natur/teknologi
har sikkert undervist i noget lignende i
forbindelse med råvarer og fremstillingsprocesser, men måske kan man lægge et
filosofisk lag oven i det hele: Når malm
bliver til støbejern, eller bomuld til garn,
er det eksempler, som illustrerer træk
ved al teknologi. Derfra kan man så tage
en diskussion om, hvordan teknologi er
afgørende for den måde, vi lever på – fra
stenøkser til mobiltelefoner.
Karakteristiske træk ved teknologi
I det følgende vil vi se på tre karakteristiske
træk ved teknologi: Teknologiske systemer,
kompleksitet og teknologisk udvikling.
Tanken er, at man øver sig i at genkende
og diskutere disse træk en gang imellem,
når man beskæftiger sig med en konkret
teknologi. Resultatet skulle gerne være,
at elevernes opfattelse af, hvad teknologi
er for et fænomen, bliver dybere og mere
nuanceret. Mere filosofisk, om man vil.
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Teknologi optræder i systemer
Mange af de teknologier, vi er omgivet af,
udfolder sig på en måde, så det er hensigtsmæssigt at tænke på dem som en
række af store teknologiske systemer.

ponent – fx kæden der springer – påvirke
hele systemet. Cyklen ser stadig ud til at
eksistere, den virker bare ikke mere som
cykel, fordi en fejl i en enkelt komponent
fik systemet til at bryde sammen.

Det afgørende, når man taler om systemer, er, at hver for sig er systemets
enkeltkomponenter ikke interessante.
Men når de interagerer, får man et system,
der kan meget mere end enkeltdelene. Et
simpelt eksempel er en cykel. Den består
af enkeltdele – stel, styr, hjul, dæk, saddel, kæde - men delene er afpasset efter
hinanden, og når de sættes sammen til en
helhed, har man et vidunderligt transportmiddel. Men netop fordi delene interagerer systemisk, vil en ændring af én kom-

Eksemplet med cyklen er dog for simpelt
til at illustrere en række afgørende pointer omkring teknologiske systemer. Lad
os i stedet betragte systemet ”biltransport”, der gør det muligt for os at blive
transporteret rundt på verdens landeveje. Bilen – der ligesom cyklen selv er et
system – er en central komponent i det
store transportsystem. Et teknologisk
system kan altså godt være bygget op
af en række delkomponenter, der selv er
(under) systemer.

Figur 1: Komponenter i det teknologiske system vi kan kalde ”biltransport”
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Man kan ikke kan køre rundt i sin bil, med
mindre der er bilfabrikker, benzinstationer, veje og trafiklys. Det er ret banalt.
Men systemet indeholder masser af mere
usynlige, men afgørende, komponenter.
For eksempel skal alle biler repareres
og holdes vedlige, og det ville ikke være
muligt uden uddannede mekanikere og
– for nu at tage en interessant enkeltkomponent – det lærlingesystem, der
uddanner mekanikere, inklusive lærerne,
lærebøgerne og svendebrevene. Og bilen
skal have nummerplader og skal være forsikret. Det er altså også nødvendigt med
færdselslove, synshaller, køreskoler, køreprøver, osv. Så uden jurister og politi, intet
velfungerende biltransportsystem. Andre
komponenter fremgår af figur 1.
Der er komponenter, man nemt kan
overse i forbindelse med at forstå, hvordan det hele fungerer, fx banker til finansiering af både bilfremstilling og bilkøb,
eller statens ret til at ekspropriere jord til
nye veje. Eller skattesystemer, der betaler
for anlæg og vedligehold af vejene osv.
Lige under billedet af bilen står der
”disciplin”. Det er en noget løst ord, men
indikerer, at systemet forudsætter, at vi
alle har forventninger til, hvordan bilister
skal opføre sig. Fx vil systemet komme
under pres, hvis et fænomen som ”road
rage” breder sig uhæmmet, eller hvis bilister med vilje kører ind i hinanden, eller
kører cyklister ned, eller udstyrer deres
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biler med store sirener for at skræmme
andre bilister. ”Disciplin” er selvfølgelig
uløseligt forbundet med, at der er love for,
hvordan man må opføre sig på vejene med
tilhørende politi og dommere til at straffe
overtrædelser. Men hvis mange bilister
opgav at udvise en vis disciplin, ville
systemet ændre sig. Det ville blive anderledes, og meget mere farligt at køre i bil.
De fleste teknologiske systemer indeholder mulighed for brug, der skader andre,
og en fælles forståelse i form af disciplin
er en vigtig del af systemerne. Fx kan
den såkaldte Umbrella-sag, hvor staten
har lagt sag an mod en række borgere for
at bruge telefoner og internet til at dele
krænkende videoer, ses som en indsats,
der skal stramme brugernes disciplin i
forbindelse med uacceptabel anvendelse
af smartphones og videoteknologi.
Den afgørende pointe ved at se på teknologiske systemer er dog, at det bliver
tydeligt, at teknologi også omfatter store
mængder af viden og organisation – herunder lovgivning – som er nødvendig for
at få et givet system til at fungere.
Kompleksitet
– systemerne griber ind i hinanden
Der tales ofte, og med rette, om, at den
moderne teknologiske verden er kompleks. Det er der flere grunde til. Her skal
vi blot se på den mest oplagte side af
kompleksiteten. Nemlig at de store tek-
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nologiske systemer, som vi har udviklet
de sidste 150 år, griber ind i hinanden og
påvirker hinanden.
Lad os igen tage et banalt eksempel,
nemlig fremstilling af en gang biksemad til
familiens aftensmad.
De vigtigste råvarer (kød, kartofler, mv)
frembringes i et stort system, som bruger
naturen på en organiseret og iscenesat
måde. Vi kender det godt og kalder det
landbrug. Men systemet ”landbrug” er
afhængigt af en lang række andre systemer. Der kommer nemlig ingen kød og kartofler ud til forbrugerne uden omfattende
emballage -og transportsystemer, som
forbinder bondegårde, slagterier, kølehuse
og kølediske. Både de kartofler og det kød,
der skal i biksemaden, er med stor sandsynlighed købt af brugeren i et fordelingssystem, som omfatter supermarkeder og
kasseapparater samt et betalingssystem
med penge eller betalingskort. Panden varmes op af el eller gas, der igen kommer fra
kæmpemæssige, velorganiserede systemer. (Elsystemet spillede også en afgørende rolle i forbindelse med slagterierne,
kølehusene og supermarkederne). Og når
pande og tallerkener skal vaskes op, træder
endnu to store systemer til; drikke- og
spildevand. Og så skal den indpakning, som
råvarerne blev købt i, bortskaffes gennem
endnu et system; renovations- og genbrugssystemet. Oven i det hele kommer at
de deltagende systemer kommunikerer og
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koordinerer gennem brug af omfattende
telefon- og it-systemer.
Ingen biksemad uden uddannede landmænd, dyrlæger og fabrikker, der fremstiller kunstgødning, kølemontører, kølebiler, olieraffinaderier, lastbilchauffører,
dyrlæger, mekanikere, kassedamer, penge/
kreditkort, banker, lønsystemer, elselskaber, spildevandsrensning, harddiske og
… fortsæt selv listen. Husk fødevarekontrollen og alle de undervisere, der skal til
for at uddanne mennesker, der kan holde
systemerne i gang!
Så en stor del af det moderne samfunds
kompleksitet stammer fra, at ikke bare
er de enkelte teknologier indlejret i store
systemer, hvor tusinder af faktorer spiller
sammen. Systemerne er også afhængige
af hinanden. Holder kølebilerne af en eller
anden grund op med at køre, får både
landmænd, slagterier og supermarkeder
problemer, og aftensmaden er i fare.
Forslag til emne til teknologiundervisning:
Teknologi optræder i systemer
Fortæl eleverne om et teknologisk system
– det kunne være biltransport, men der
er masser af andre eksempler. Luk op for
en vandhane og lad eleverne diskutere
eller undersøge, hvad der skal til, for at
der kommer drikkeligt vand ud af hanen.
Kortlæg hvilke komponenter, der indgår
i drikkevandssystemet. Besøg eventuelt
et vandværk og (eller få besøg i klassen)
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og læg vægt på det ”usynlige” i systemet:
Lovgivning, vandanalyser, afregningstariffer, tilsyn fra kommunen, medlemskab
i vandværksforeningen, kemikalienedsivning, beredskab ved uheld, mulighed for at
vandværker skal sælges til kommercielle
firmaer, kampagner der skal begrænse
vandspild, vandværkernes organisering
(interesseforening), …
Hvis drikkevandforsyning er for simpelt et
system, så prøv med noget mere kompliceret som mobiltelefoni eller tv. Så kan
man evt komme ind på systembegreber som ”standarder” (kan mit tv modtage HDTV? Hvorfor skal jeg have en ny
DAB-radio?) og ”kompatibilitet” (Hvorfor
passer dit opladerstik ikke i min telefon?),
som ikke er berørt her.
Teknologisk udvikling
Teknologi har en tendens til at udvikle og
forandre sig, som vi ikke er ret gode til at
beskrive og forstå: Hvad er det for kræfter, der muliggør denne tilsyneladende
uendelige evne til forandring? Teknologifilosofferne har ikke noget præcist og
sammenhængende begrebsapparat, når
de vil beskrive, forklare eller forstå, hvad
der driver teknologisk forandring.
Selvfølgelig kan man altid pege på, at de
mest iøjnefaldende af de nye teknologier, vi
bliver udsat for, er beregnet til salg på store
”markeder”, så den benzin, der driver udviklingsmekanismerne, er ønsket om at over-
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leve i markedet ved at tjene penge. Men
profitmotivet forklarer jo ikke, at ingeniører og forretningsfolk tilsyneladende i det
uendelige kan finde ud af at frembringe
nye produkter, nye fremstillingsmetoder,
nye markeder, og nye måder at organisere
teknologien på.
Derfor har vi heller ikke så meget præcist
at sige om, hvordan systemerne bærer
sig ad med at ændre sig ustandseligt. Og
hvorfor nogle systemer – som fx telegrafsystemet – dør, og andre vokser frem.
Andre systemer, som fx flytrafik og højhastighedstog, er i skarp konkurrence. Vil
konkurrencen i nogle områder føre til det
ene systems død? Hvem ved?
Men lidt analyse af udviklingen har vi
da mest af beskrivende art. Teknologisk
forandring kan ske ”konservativt” – dvs
som en udbygning eller forbedring knyttet
til allerede eksisterende teknologier eller
teknologiske systemer. I modsætning
hertil kan teknologisk udvikling ske ”radikalt”. Det vender vi tilbage til. Først nogle
eksempler på konservative forbedringer.
Konservative forbedringer bliver for det
meste opfattet som uproblematiske. Faktisk elsker de fleste mennesker konservative forandringer: Min nye bil kan det
samme som den gamle, men den er bedre,
den har skivebremser, eller navigationssystem eller en stærkere motor, eller den
kører længere på literen. Fedt. Ligesom
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større harddiske, hurtigere kaffemaskiner
eller smarttelefoner med superkameraer.
Eller cykler med carbonstel – er det ikke
bare vidunderligt? De fleste konservative
ændringer frembringes i udviklingsafdelinger i store firmaer. Målet er at forbedre
firmaets konkurrenceevne i forhold til en
række konkurrenter, så målet er i sidste
ende ønsket om at tjene (endnu flere)
penge. Og initiativet er rettet mod brugere, som allerede kender og bruger den
forbedrede teknologi.
Med de ”radikale” forandringer (de hedder
også opfindelser) er det noget andet.
Radikale ændringer har potentialet til at
starte nye teknologiske systemer eller
fremkalde omfattende systemændringer.
For tiden kalder man radikale teknologier
for disruptive. Det bliver de ikke mindre
problematiske af.
Meget ofte ved opfinderne ikke selv, hvad
det er, de har opfundet. Eller rettere, de
ved ikke, hvad deres opfindelse vil blive
brugt til. Samuel Morse, der opfandt telegrafen, havde slet ikke gennemskuet, at
den kunne bruges til styring af jernbaner
og udveksling af børskurser. Graham Bell,
der opfandt telefonen, tænkte, at den
kunne bruges som en slags intercom, hvor
to forretningsfolk, der sad i samme bygning eller tæt på hinanden, kunne kommunikere one-to-one. At telefonen endte
med at stå i folks dagligstue og blive brugt
til almindelig hyggesnak overraskede ham
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meget. Guglielmo Marconi, der udviklede
radiotransmission, var sikker på, at radio
kun kan bruges til at sende telegrammer i
morsekode, ikke noget med tale og musik.
John Logie Baird, der opfandt fjernsynet,
tænkte, at det – ligesom radio på hans
tid - kunne bruges til at sende live fra fx
sportsbegivenheder eller operascener til
en slags tv-biografer. Osv osv. Listen er
meget lang.
Det interessante er, at på opfindelsestidspunktet er det uklart, usikkert og uafgjort
hvem, der vil bruge opfindelsen og til
hvad. Hvis den skal blive til noget, skal den
være levedygtig og gradvist udvikle sig til
et nyt system, som tilpasses, så brugerne
tager den nye teknologi til sig. Som det
skete for dampmaskine-fabrikssystemet,
telegrafen, telefonen, jernbanen, bilen,
flyvemaskinen, elektriciteten, radio, tv,
internet….
Radikale opfindelser, der slår rod og
begynder at udvikle sig, gør folk nervøse –
måske endda bange. Ofte med god grund.
De vævere, (luditterne) der omkring 1810
smadrede de nye engelske maskinvæve,
havde gode grunde til at gøre det, for de
nye maskiner trykkede deres løn i bund
eller sendte dem ud i arbejdsløshed. Fuldstændig ubønhørligt. Det samme er sket
for myriader af folk, der troede de havde
et godt job, indtil et nyt tekno-system
tog bunden ud af det. Nogle få eksempler: 1850ernes kystskippere fik kniven
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af jernbanerne. 1920ernes hestehandlere
og hestepassere så traktorer og biler løbe
med det hele. 1950ernes omstillingsdamer
blev udryddet af den automatiske telefoncentral, 1960ernes typografer, 1980ernes
bankassistenter, …
En lidt anderledes historie, men lige så
lærerig, er den om landsbysmedene, som
omkring 1920 have passet landsbyernes
plove og hestevogne i århundreder, siden
middelalderen faktisk. Da de så, at der
begyndte at køre biler omkring, tænkte
de: Super, det kommer til at vrimle med
nye kunder. Hvor bliver vi rige. Mindre end
en generation efter var der opstået en helt
ny gruppe – mekanikerne – som opererede
ud fra nogle andre forståelser af, hvad
biler er for noget. De traditionelle landsbysmede forsvandt.
Svaret på ”hvad gør nye teknologier ved
vores tilværelse?” må nok være, at for
nogle er de en klar forbandelse og river
deres tilværelse i stykker. For andre er de
vejen til velstand og fede tider. Nogle af de
første når at få et andet job, som opstår,
fordi et nyt system vokser og skaber nye
jobs. Andre når ikke at komme med og
bliver bitre som min tidligere svigerfar, der
endte som arbejdsløs typograf.
Så nogle gruppers frygt for ny teknologi er
helt reel. Nogle af de klassiske modtræk
er omskoling og efteruddannelse. Dem
kender vi. De er nødvendige og en del af,
hvordan et samfund kan håndtere tekno-
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logisk udvikling, uden at de menneskelige
omkostninger bliver for store.
Teknologi, kontrol og lovgivning
Men ikke bare mennesker, der står til at
miste deres jobs, bliver utrygge, når teknologier rører på sig. Alle, der fornemmer
forandringernes radikalitet, ubarmhjertighed og ustoppelighed føler et eksistentielt
ubehag, som ikke er så nemt at analysere
og få hold på.
Men teknologiske udvikling kan – i hvert
fald til en vis grad – styres og kontrolleres.
Dels gennem støtte til teknologier, man
tror vil gøre verden bedre, dels gennem
love og reguleringer, der begrænser eller
forbyder teknologier, der har virkninger,
man gerne vil undgå.
For eksempel kan man politisk vælge at
sætte midler af til forskning og udvikling af teknologier, som man mener er
potentielt gavnlige – det være sig i form af
vindmøller eller andre vedvarende energiformer eller systemer til genanvendelse af
affald, eller forskning i materialer, der kan
erstatte skadelig plastic. Eller teknologier,
der kan fjerne noget af den plastic, som vi
har forurenet havene med. Eller myndighederne kan indføre godkendelsesordninger, som det skete med danske vindmøller
i en tidlig fase af deres udvikling. Ordningerne fik stor betydning for møllernes
udvikling og kvalitet. Eller myndighederne
kan pålægge borgerne til at sortere deres
affald, så det forurener mindre og færre
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resurser går tabt. Alt sammen former for
teknologistyring.
Et mere effektivt instrument over for rablende teknologisk udvikling er lovgivning,
der kontrollerer eller regulerer anvendelse
af en given teknologi. Det bliver ofte overset, i hvor høj grad vores brug af teknologi
er reguleret gennem lovgivning. Vi har
allerede været omkring biler. Der er masser
af love, der regulerer og begrænser brugen
af biler: Biler skal opfylde tekniske krav om
lygter, bremser, sikkerhedsseler, blinklys.
Man må ikke betjene dem uden tilladelse
(kørekort udstedt af staten), i byer må de
højest køre 50 km/t, der er grænser for,
hvor meget de må forurene, man må kun
køre på vejene og ikke gennem folks haver
eller på fortovet, de skal godkendes (synes)
med passende mellemrum. Osv. Direkte
teknologiregulering, der gør bilteknologi
mindre skadelig, end den ville være, hvis
der ingen regulering var.
Andre former for teknologi er også spundet ind i store komplekser af lovgivning,
godkendelser, licenser og kontrol. Hvis
man vil bygge et hus, er der mængder
af regler, man skal overholde om brug af
materialer, husets størrelse og udseende,
dets isolering og hvordan det kan forsynes
el og varme og få spildevand ledet bort.
Eller hvis man vil fremstille fødevarer eller
forhandle dem. Eller hvis man får lyst til at
sende radio, eller starte et luftfartsselskab.
Det er ikke sikkert, at man normalt tænker
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på den type lovgivning som teknologiregulerende, men det er den. Lovgivningen
beskytter befolkningen mod uønskede
aspekter af teknologier, som biler uden
bremser, eller bygninger uden flugtveje,
eller fødevarer der gør dig syg eller fly, der
ikke er sikre.
Også regler om hvordan data (herunder
persondata) skal behandles og opbevares
hører til gruppen af love, der beskytter
borgerne mod skadelig brug af teknologi.
Ligesom den allerede omtalte regel, der
gør det stafbart at dele krænkende videoer
ved hjælp af mobiltelefonteknologi.
Så i diskussioner med elever om hvorvidt
vi er magtesløse over for den teknologiske
udvikling, er det vigtigt at pege på, at vi
har en stærk og helt nødvendig tradition
for at regulere vores brug af teknologi for
det meste i form af love, tilsyn, godkendelser eller direkte forbud. Denne tradition er
mere end 100 år gammel, og helt afgørende for den måde, vi omgås teknologi
på. Og jo mere teknologi vi får, jo større er
behovet for skrappe love.
Forslag til emne til teknologiundervisning:
Teknologi og regulering
Man kan fint bruge biltransport. Lad for
eksempel eleverne diskutere konkret, hvad
det er for love, der regulerer brugen af biler.
Bilteknologi er nyttig, men er også stærkt
skadelig. Biler forurener meget, og på
verdensplan dræber biler 3-4.000 mennesker om dagen! Lad eleverne diskutere,
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hvad der vil ske, hvis man fjerner nogle af
reglerne som fx kravet om kørekort, årligt
bilsyn, hastighedsgrænser eller en anden
regel.
Eller inviter en ingeniør fra kommunen på
besøg. Forinden har eleverne måske undersøgt, hvordan man får lov til at bygge et nyt
hus. Diskuter med ingeniøren, hvad der ville
ske, hvis man fjernede nogle af reglerne.
Eller om der er behov for flere regler.
Eller tag en diskussion/lav en undersøgelse af moderne fiskeriteknologi, der er
så ”effektiv” at man sagtens kunne fiske
havene omkring Danmark tomme for fisk.
I biologi kan man komme ind på, hvordan
man holder øje med fiskebestandene?
Hvad er det for lover og regler, der begrænser teknologien. Hvilke interesser er i
konflikt med hinanden? Hele tiden med det
fokus, at både biologiske undersøgelser,
fiskeripolitik, forhandlinger i EU og indførelse af kvoter i virkeligheden er regulering
af teknologien.
Teknologisk dannelse
Ingen er i tvivl om, at grundskolen skal
bibringe eleverne mere end viden og færdigheder. Det er essentielt, at skolen også
giver eleverne ”dannelse”, der forbereder
dem til deres fremtidige liv i fremtidens
samfund. Vi skal ikke her ind i en generel
diskussion af, hvad dannelse er, og hvordan det fremmes gennem opdragelse og
uddannelse. Vi konstaterer bare, at dannelse og uddannelse hører sammen.
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Men vi slår lige fast, at ”dannelse i forbindelse med uddannelse” ikke er en konstant
størrelse, der uændret har haft de sammen
idealer i hundredevis af år. Den konkrete
dannelse, som eleverne skal opnå gennem
deres skolegang, må følge med og forandre
sig, når samfundet forandrer sig. Derfor er
det ofte, og med rette, fremført, at fordi
det moderne samfund og vores moderne
måde at forstå tilværelsen på – fra Big
Bang til syntetiske hormoner – er afhængig
af naturvidenskabelig indsigt og kompliceret teknologi, så kan dannelsens komponenter ikke kun komme fra de humanistiske og kunstneriske fag. Naturfagene og
de tekniske fag skal også på banen.
Argumentet for at udvikle naturfaglig
og teknologisk dannelse er ret håndfast:
Naturvidenskab og teknologi (og her hører
engineering med) gennemtrænger næsten
alle aspekter af det moderne liv, samtidig
med at de to fænomener udgør nøglerne til
løsning af menneskehedens mest påtrængende problemer, nu og i fremtiden. Samt,
at den teknologiske udvikling selv er en
del af årsagen til, at vi har problemer som
forurening og klimaændringer. Derfor er det
bydende nødvendigt, at kommende borgere
har tilstrækkeligt kendskab til naturvidenskab og teknologi til at kunne deltage i
offentlige diskussioner om temaer, der er
relateret til de to områder. Og til at være kritiske brugere af information – herunder politiske påstande – med naturvidenskabeligt
og teknologisk indhold, som har betydning
for deres liv; individuelt og i fællesskaber.
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Det dannende udbytte af undervisning
med relation til teknologi, som er så vigtigt,
når vi snakker fremtid, demokrati og borgerskab, er ikke velbeskrevet i dansk sammenhæng. Dels fordi der i de sidste 10-15
år har været stærkt fokus på at diskutere
og fremme naturfaglig dannelse, dels fordi
vi – som allerede omtalt – har forkludret
diskussionen om, hvad vi mener, når vi
siger ”teknologi”. Så lad os bare indrømme,
at vi i dansk sammenhæng er på bar bund,
når det kommer til at beskrive teknologisk
dannelse. Hvad det er, og hvordan man
fremmer det gennem sin undervisning?
Men med den forståelse af hvad vi mener,
når vi siger teknologi, som er beskrevet
i dette kapitel, er det muligt at bruge en
definition af teknologisk dannelse, som
kommer fra USA (hvor det kaldes technological literacy). Det er en afgørende pointe,
at de to forståelser er forbundne: Ens forståelse af, hvad begrebet teknologi dækker
over, skal harmonere med, hvad man lægger i begrebet teknologisk dannelse.
Teknologisk dannelse er evnen til at
anvende, forvalte, vurdere og forstå
teknologi. Et teknologisk dannet menneske forstår – på måder som udvikles og
forfines med tiden – hvad teknologi er,
hvordan teknologi skabes, hvordan teknologi påvirker samfundet og hvordan teknologi omvendt selv påvirkes af samfundet.
(ITEA 2007, 9)
Som det påpeges i den rapport, hvor defini-
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tionen er formuleret, så bor vi i en verden,
som i voksende grad er afhængig af teknologi. Til trods for denne kendsgerning er
størstedelen af offentligheden uvidende
om fundamentale træk ved den teknologi,
som holder samfundet i live, Det medfører
en helt konkret fare for, at vi udvikler en
offentlighed, som er afkoblet fra de beslutningsprocesser, som er med til at forme
samfundets teknologiske fremtid. I et land
funderet på demokratiske principper er det
en stærkt bekymrende situation.
Accepterer man ovenstående definition, er
det klart, at elever ikke udvikler teknologisk
dannelse med mindre de i mange forskellige undervisningssammenhænge beskæftiger sig med forskellige sider af fænomenet teknologi: At de kender nogle historier
om hvordan – under hvilke betingelser – en
teknologisk nyskabelse kom til verden, og
hvordan den dannede grundlag for et nyt
system, hvordan systemet forandrede og
udviklede sig og hvilke konsekvenser det
fik. Dels for borgerne/brugerne, dels for det
eller de eksisterende systemer, som blev
udkonkurreret og fortrængt. Eleverne skal
også kende eksempler på, hvor omfattende
et system kan være og hvilke komponenter systemet (som fx biltrafik) består af,
og – ikke mindst – hvordan man kan se, at
systemet er begrænset og reguleret gennem regler og love.
Eller, for at tage et aktuelt eksempel, hvordan manglende lovgivning gør det muligt
for firmaer som Google og Facebook at
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udvikle ny it-teknologi, som bruges til at
indsamle data om millioner af borgere.
Kolossale mængder af tilsyneladende gratis data samles i store databaser hvor de
– igen ved brug af avanceret og ureguleret
teknologi - analyseres, så man kan tjene
penge på at sælge dem som individuelle
adfærds- og holdningsanalyser til brug i
forbindelse med reklamer og fordækt politisk påvirkning.
Ovenstående definition af teknologisk dannelse bør ikke overraske nogen. Den har
rumsteret i baggrunden, da teknologi blev
beskrevet og behandlet i fx Fælles mål og
de øvrige dokumenter, der beskriver undervisningen i natur/teknologi og naturfagene.
Men man kan sige, at definitionen er i fare,
for hvis betydningen af ordet teknologi
skrider, så skrider også betydningen af,
hvad vi mener med teknologisk dannelse.
Og det vil være stærkt uheldigt.

Forholdet mellem teknologi
og engineering i skolen
Et væsentligt mål med at fremme elevernes forståelse af hvad teknologi er, hvad
teknologi kan (og ikke kan), hvordan det
udvikles og hvordan det reguleres, er at
sikre, at der ikke opstår et modsætningsforhold mellem demokrati og teknologisk
udvikling. Alle borgere bør have et minimum af forståelse af, hvordan teknologier,
mennesker og samfund vekselvirker.
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En særlig del af dette mål er, at kommende
borgere forstår, hvordan teknologi kommer
til verden gennem design, herunder hvordan man gennem analyse, systematik, brug
af viden, nytænkning og samarbejde kan
medvirke til at løse (nogle af) de mange
udfordringer, der på alle niveauer venter
menneskeheden forude. Og hvordan man
vurderer konsekvenser og bæredygtighed
af de løsninger, man foreslår. Altså hvordan
man arbejder med engineering.
Faktisk kan vi nu, hvor de væsentlige
karakteristika ved fænomenet teknologi er
beskrevet, slå fast, at i engineering er det
elevernes opgave at finde en teknologisk
løsning på et givet problem. Så længe der
ikke er enighed om, hvad vi mener med ”en
teknologisk løsning”, giver det ikke megen
mening at definere engineering på denne
måde. Men det kan vi altså nu.
Dermed har engineering en central rolle
i det teknologiske aspekt af moderne
dannelse. Elever på alle niveauer bør stifte
bekendtskab med processer, hvor teknologi skabes i forbindelse med problemløsning. Det er selvfølgeligt et mål i sig
selv, at eleverne lærer at mestre designprocessen, og at de dermed er med til
at udvikle et konkret stykke teknologi.
Men deres erfaringer bør indgå i et større
dannelseskompleks. Derfor bør engineering i undervisningen ikke optræde som
noget, der kan isoleres fra de udfordringer,
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eleverne møder uden for skolen. Eleverne
skal arbejde med problemer, der er hentet
fra en ”real world context”, så eleverne
indser, at teknologiske løsninger altid er
rettet mod grupper af brugere. Eleverne
skal også forstå, at teknologiske løsninger
altid har konsekvenser, fordi de er med til
at forandre menneskers liv, og dermed den
verden vi lever i.
Således er spørgsmålet om, hvilke teknologier vi gerne vil fremme eller udvikle,
tæt forbundet til forestillinger om, hvilken
verden vi gerne vil leve i. Engineering er
dermed et redskab til at gøre verden bedre
(eller værre). Også i forbindelse med udvikling af teknologi tvinges man derfor ind i
overvejelser af social, miljømæssig eller
etisk art. Alene af den grund bør engineeringundervisning være indlejret i aktiviteter i skolen, der omfatter alle aspekter af
teknologi, men også temaer fra andre fag,
der beskæftiger sig med emner som etik,
værdianalyse, historieforståelse og samfundsanalyse.
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Gennem undersøgelser, refleksioner og
diskussioner skal eleverne indse, at hvis
man arbejder isoleret med engineering – så
at sige med hovedet under armen – vil det
på langt sigt ikke løse ret mange problemer, hvis man ureflekteret skaber den ene
nye teknologiske løsning efter den anden,
lige meget hvor påtrængende problemer
man arbejder på. Eleverne skal acceptere
og have en baggrund for at vurdere og tale
om, at teknologiske løsninger skal kunne
fungere i komplekse sammenhænge med
andre teknologier, med lovgivning og med
menneskers hverdag – og med menneskers drømme om et bedre samfund.
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Stilladsering
i engineering
forløb
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Suzie Auener, Konsulent i Astra - det nationale naturfagscenter i Danmark
Dorte Danig Jønsen, naturfagslærer på Fuglsanggårdsskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Engineeringarbejdsformen stræber mod at giver eleverne et større
medansvar for egne læringsforløb. Hvis eleverne skal kunne gribe det
ansvar, så stiller det krav til lærerens rolle eller roller i bestræbelserne
på, at eleverne selvstændigt udvikler deres kompetencer og udbygger deres viden og færdigheder. I den sammenhæng bliver stilladsering af elevernes læring i engineeringforløb central.

Hvad er stilladsering
Stilladsering er kort fortalt de metoder,
man anvender for at hjælpe eleverne fra
det, de allerede kan uden hjælp og videre
over i de tilgrænsende potentialer for,
hvad de vil kunne i Vygotskys forståelse
af zonen for nærmeste udvikling.
Begrebet stilladsering bliver første gang
anvendt i børnepsykologisk sammenhæng, om de forskellige roller læreren
antager for at påvirke børnenes ”byggeproces”. (Wood, Bruner og Ross, 1976).

Wood, Bruner og Ross fremhæver i
deres arbejde seks forskellige roller, som
lærerne kan antage i stilladseringen, når
de i undervisningen stilladserer eleverne
mod nærmeste zone for udvikling. De seks
roller er:
–
–
–
–
–
–

Rekruttering
Reduktion af frihedsgrader
Retningsfastholdelse
Markering af kritiske træk
Frustrationskontrol
Demonstration
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I 7.b arbejder de med engineeringforløbet ”Byg lodrette haver”. Grupperne har
arbejdet et stykke tid med at konkretisere deres ide til en løsning. På stemmelejet
kan man høre, at nogle af grupperne er længere end andre, og at der begynder at
brede sig en vis frustration særligt i de grupper, der føler sig pressede på tid. Derfor
beder Dorte nu eleverne om at gå i matrix-grupper. Hun husker grupperne på, at
det vigtigste i matrix-grupperne er at få ideer med tilbage til egen løsningsforslag
og hjælpe de andre grupper med ideer til deres løsningsforslag. Dorte stilladserer
processen ved at give plads til elevdiskussioner, fjerne konkurrenceelementet og
gøre det legalt at lære af hinandens idéer. På den måde opnår hun frustrationskontrol, som er en af de vigtigste roller i stilladseringsarbejdet.

Boks 1: Eksempel på stilladsering i engineeringforløbet “Byg lodrette haver”.

Opdelingen i seks roller er en hjælp, når
man planlægger stilladsering i engineeringforløb, fordi nogle roller som fx.
frustrationskontrol i det indledende
eksempel er særligt relevante i specifikke
delprocesser (se figur 5). Fx. i det indledende eksempel (Se boks 1), hvor Dorte
påtager sig frustrationskontrolrollen og

skaber nogle rammer for gruppernes
arbejde, der håndterer elevernes frustrationer i situationen.
I tilknytning til rollerne kan man igen
anvende forskellige stilladseringsstrategier. Nedenfor er listet en række almindelige eksempler på stilladseringsstrategier.

Guidende/produktive
spørgsmål

Demonstrere og sætte ord
på metode til opgaveløsning

Nedbryde opgaven
i mindre dele

Visuelle modeller

Mindmaps og lignende

Ordkendskabskort

Relatere til elevernes
hverdag og interesser

Aktivere elevernes
forforståelse

Facilitere elevspørgsmål

Analogier og metaforer

Hands-on aktiviteter

Modeller eleverne kan
manipulere

Figur 1: Eksempler på almindelige stilladseringsstrategier.
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Strategierne hører ikke til en bestemt af
de seks roller i stilladseringen, men man
kan anvende dem i forskellige roller. Nedbrydning af opgaven i mindre dele kan fx
være relevant i mange af rollerne.
I et engineeringforløb udvikler eleverne
både naturfaglige kompetencer og procesfaglige kompetencer. Derfor er det
vigtigt, at vi både stilladserer det faglige
indhold og engineeringprocessen. Heldigvis kan man anvende de samme stilladseringsstrategier fra figur 1 til stilladsering af både proces og indhold. I figur 2
vises, hvordan samme stilladseringsstrategi kan anvendes både i stilladsering af
processen og i stilladsering af det faglige
indhold.

I det indledende eksempel (Boks 1) valgte
Dorte at anvende frustrationskontrol.
Det gjorde hun i matrixgrupper i delprocessen ”konkretisere” for at understøtte
elevernes proceskompetencer. Ved at
anvende den konkrete stilladseringsstrategi ”facilitere elevspørgsmål” ønskede
hun at hjælpe eleverne i delprocessen fra
det de allerede kan over i de tilgrænsende
potentialer for, hvad de vil kunne.
Hvorfor er stilladsering interessant
i engineeringforløb
I et engineeringforløb er det særligt
interessant at tale om stilladsering, fordi
forløbene stræber imod at give eleverne
et medansvar for eget læringsforløb. I et
stilladseret læringsforløb er der etableret

Stilladseringsstrategi

Stilladsering af engineering
design processen
(Procesfaglig stilladsering)

Stilladsering af tilegnelse
af det faglige indhold (Stilladsering af fagligt indhold)

Facilitere elevdiskussioner

Eleverne giver respons i
matrixgrupper

Eleverne diskuterer det faglige indhold med udgangspunkt i grubletegninger

Anvende visuelle modeller

Procesmodellen bliver
anvendt som visuel model

Model af vands kredsløb
bliver anvendt som visuel
model

Nedbryde opgaven i
enkeltdele

Udfordringen bliver nedbrudt i delprocesser

En naturfaglig undersøgelse bliver nedbrudt i
enkeltdele

Figur 2: Stilladseringsstrategier anvendt på henholdsvis proces og indhold.
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I 7. a hænger EDP-modellen som plakat ved siden af tavlen (Se artikel 1, side 12).
Det gør det let for mig at vise eleverne, hvor vi er i processen. Hvis de bevæger
sig videre i processen, kan jeg hele tiden pege på modellen og synliggøre, hvor
den aktivitet, de har gang i faktisk hører til. Det er tit vigtigt at fastholde eleverne i
delprocessen “Konkretisere”. Så printer jeg ikonet for delprocessen i A4, og hænger
det op på tavlen, og jeg lægger den også på bordene ved elevgrupperne. Det støtter eleverne til at blive i ”Konkretisere” og få det optimale udbytte af delprocessen.

Boks 2: Dorte om at anvende procesmodellen som ramme for engineeringforløb.

et stillads af rammer og metoder, der giver
eleverne mulighed for at få medansvar
for eget læringsforløb (Nielsen & Hansen,
1999).
EDP-modellen fungerer i engineeringforløb som rammen for forløbet (Se artikel
1). Synliggørelse af modellen i det daglige
arbejde er vigtigt. Det giver eleverne et delvis formål med de enkelte delprocesser og
navigationspunkter i løbet af arbejdet.
For at understøtte elevernes overblik

yderligere findes der på www.astra.dk
en række metodekort. Metodekortene er
redskaber til at stilladsere arbejdet i delprocesserne. Metodekortene er elevrettede tekster, som eleverne kan anvende
inden for de enkelte delprocesser – se
eksemplet i boks 3. Et givet metodekort
er rettet mod en given delproces. Metodekort kan udvælges selvstændigt af
eleverne, anvises af læreren eller foreslås
gennem undervisningsforløbene. Der findes flere metodekort til hver delproces.

I ”Konkretisere” skal eleverne bevæge sig fra en ide til en konkret konstruktion.
Metodekortet ”Læg en plan” opdeler opgaven i mindre dele: skitser, materialelister
og arbejdsplaner. Skitser er vigtige som redskab, når eleverne forhandler om deres
løsningsmodeller i arbejdet med at blive mere konkrete. Skitser og mockup er en
anden måde at tale sammen på for at nå frem til enighed om konstruktionen.

Boks 3: Stilladsering i metodekortet ”Læg en plan”.
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De første overvejelser gik på hvilke frihedsgrader i processen, vi som lærere
ønskede at definere for eleverne. Hvor meget skal de have lov at gå i egen retning,
og hvor meget skal være defineret på forhånd?
Det er nyt for klassen at arbejde med engineering, så vi planlagde et struktureret
forløb, hvor kontrollen primært er hos os som undervisere, og hvor vi guider grupperne gennem processerne med udvalgte metodekort.

Boks 4: Dorte om valg af frihedsgrader i engineeringforløb.

Når eleverne får øvelse med en passende
mængde metodekort og delprocesserne
i procesmodellen, så øges deres evne til
at navigere selvstændigt i engineeringprocessen. Herved får de mulighed for et
større ansvar for eget læringsforløb.
Planlægning af stilladsering
En del af stilladseringen kan man planlægge på forhånd, og det gælder både den
procesfaglige stilladsering og stilladsering
af det faglige indhold.
I det konkrete eksempel ”Byg lodrette
haver” med 7.b brugte vi frihedsgradskemaet som udgangspunkt for at planlægge
den procesfaglige stilladsering. Frihedsgradskemaet (se figur 3) er et værktøj, som
angiver nogle muligheder for at differentiere
forløbene fra strukturerede forløb til åbne
forløb. De strukturerede forløb har meget få
valg og frihedsgrader, og de åbne forløb har
omvendt mange valg og frihedsgrader.

I Figur 4 ser man, hvilken procesfaglig
stilladsering, vi tilrettelagde for ”Lodrette
haver” i 7.b med udgangspunkt i frihedsgradskemaet.
Metodekort som stilladseringsværktøj
Som udgangspunkt for stilladsering af den
faglige viden i forløbet “Lodrette haver”
anvendte vi metodekortet “Videnskortlægning”. Metodekortet er beregnet til
eleverne. Formålet med metodekortet er at
kortlægge elevernes viden og færdigheder i
relation til udfordringen.
Videnskortlægningen er opdelt i tre dele:
1. Den viden eleverne helt sikkert har.
2. Den viden eleverne tror de har og endelig
3. Den viden de helt sikkert ikke har.
Desuden kortlægger metodekortet, hvor de
har den konkrete viden fra eller forventer
at kunne hente den.
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Figur 3: Frihedsgradskemaet (Engineering - hvad, hvordan og hvorfor, 2018)

Når vi i teamet anvendte metodekortet i
planlægningen af det konkrete forløb, gav
det vores team et godt billede af, hvad
det var for fagfaglige områder og pointer,
vi forventede eleverne ville få med sig fra

forløbet. Metodekortet bidrog også et til
billede af, hvad det var for faglig viden
og færdigheder, vi forventede eleverne
allerede mestrede før forløbet, og hvilke
forkundskaber vi fx forventede at kunne
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Struktureret

I plenum udfylder vi Metodekortet ”Videnskortlægning” Eleverne gennemfører undersøgelser om:
– Fotosyntese og 		
temperatur
– Fotosyntese og lys
– Gødningssammen-		
sætning
–Kemisk analyse
Grupperne vælger selvmellem de fire metodekort til at få ideer. Grupperne vælger selv mellem
de 3 metoder til valg af ide
med metodekortet ”Hvilken ide vælger vi”.

Få ideer

Konkretisere

Konstruere

Forbedre

Præsentere

Åbent

Grupperne reformulererudfordringen med Metodekortet ”Problemskitse”

Forstå
udfordringen
Undersøge

Guidet

Grupperne skal benytte
metodekortet ”Læg en
plan”, så de får udarbejdet
skitser og materialelister.
Det er valgfrit om de udarbejder en arbejdsplan.

Grupperne undersøger
dyrkningsmaterialet og
vælger selv, hvordan deres
dyrkningsmateriale skal
sammensættes.

Konstruere foregår i biologilokalet.

Grupperne vælger selv
blandt de materialer og
værktøjer, som vi har stillet til rådighed for dem.

A) Hvis vi vurderer, at
grupperne kan magte
opgaven, så må de selv
medbringe andre materialer og værktøjer, end dem
vi har stillet til rådighed.

De lodrette haver skal
overholde kravene i
”Udfordringen” og afprøves med ”Lyssensor” og
”Kemisk analyse”
Grupperne skal præsentere deres løsninger ved
en ”poster session”, hvor
de præsenterer deres
Metodekort ”Engineeringposter”

Figur 4: Procesfaglig stilladsering af “Byg lodrette haver” i et primært struktureret forløb
A) Selvom vi planlagde et struktureret forløb, så aftalte vi at være åbne for forslag til materialer fra
grupperne. Eleverne kommer tit med gode og kreative forslag til materialer, som det kan være en god
idé at lytte til, for at bibeholde deres motivation for at løse udfordringen.
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aktivere i vores stilladseringsstrategier.
Det er svært at forudsige, hvad eleverne
selv ville vælge at indhente af viden og
erfaringer gennem forløbet, og derfor var
vi også forberedte på, at udbyttet af den
fagfagligt relevante viden kunne ende
meget forskelligt for de enkelte elever.
Derfor fastlagde vi de faglige videns- og
færdighedsområder, som vi vurderede
skulle i fokus i forløbet, og stilladserede
eleverne til at komme omkring dem. Det
skete både gennem reduktion af frihedsgrader, retningsfastholdelse og markering
af kritiske træk.
Vi anvendte desuden Metodekortet
“Engineering-poster” som en hjælp.
Metodekortet støttede eleverne i at
fokusere deres opmærksomhed på fire
vigtige elementer gennem hele designprocessen:
–
–
–
–

Krav til løsning
Naturfaglig viden,
Proces fra skitse til løsning
Perspektiver i løsningen

Netop i problemorienteret undervisning
er det vigtigt, at krav og forventninger til
prototypen er tydelige fra start. Derfor
er det vigtigt, at eleverne ved at de skal
afslutte med at præsentere engineeringposterne i en postersession. På den måde
var vi sikre på, at eleverne vidste, hvad det
var for nogle mere formelle krav, de skulle
leve op til i et ellers åbent forløb.
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Når eleverne bliver klar over, at man
kan blive klogere og kan komme
frem til nogle virkelig gode innovative
idéer ved at begå fejl, så mindsker
det frygten for at begå fejl. Derfor
er der i undervisningen et positivt
fokus på at begå fejl. I stedet for at
gøre grin med fejlene, så "fejrer" vi
fejlene ved at arbejde konstruktivt
med fejl. Det kan være en god inspiration for eleverne at høre fortællinger om, hvordan store opfindelser er
udsprunget af tilfældigheder eller fejl.

Boks 5: Dorte om at fejre fejlene.

Stilladsering vi ikke kan planlægge
Den situerede procesfaglige stilladsering er vanskelig at forberede sig på. Som
udgangspunkt er der dog roller, der er
særligt relevante i de enkelte delprocesser
i engineering. (Se figur 5). Man kan derfor
forberede os på, at det fx i delprocessen
“Forstå udfordringen” vil være relevant at
påtage sig rekrutteringsrollen. Når man
påtager sig rekrutteringsrollen, kan vi
vælge forskellige tilgange for at rekruttere
eleverne til opgaven.
I forløbet “Byg lodrette haver” valgte vi fx.
strategien “Relatere til elevernes hverdag”
ved at gå ned til skolens kantine. Her kunne
eleverne overveje, om deres kantine kunne
gøres mere grøn - både på væggene og
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Delproces

Typiske roller i
stilladseringen

Eksempel på
stilladseringsstrategi

Forstå udfordringen

Rekruttering

Relatere opgaven til
elevernes hverdag og
interesser

Undersøge

Retningsfastholdelse
reduktion af frihedsgrader

Anvende metodekortet
"Videnskortlægning"

Få ideer

Rekruttering

Anvende produktive
spørgsmål, anvende
billedkort

Konkretisere

Retningsfastholdelse
markering af kritiske træk
demonstration

Skitser og mock-up af
prototypeforslag

Konsturere

Frustrationskontrol
demonstration

Demonstrere metode
med verbal uddybning

Forbedre

Markering af kritiske træk
demonstration

Facilitere slevspørgsmål i
matrixgrupper

Præsentere løsningen

Retningsfastholdelse
demonstration

Anvende skabeloner og
demonstrere anvendelse

Figur 5: Typiske roller i stilladseringen fordelt på delprocesser.
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selve maden. Vi viste også film og modeller
af lodrette haver. På grund af manglende
tid fik vi ikke besøgt virksomheder i dette
forløb, selvom det havde været oplagt som
en rekrutteringsstrategi.
I delprocessen “Konstruere” var det også
en hjælp at vide, at vi sandsynligvis skulle
påtage os rollen med frustrationskontrol,
for at eleverne ikke mistede modet.
Den situerede fagfaglige stilladsering i
engineeringforløb adskiller sig ikke fra
andre problemorienterede forløb. Det vigtigste er at stille åbne spørgsmål og ikke at
give eleverne for mange svar på deres egne
spørgsmål, men guide dem til selv at finde
svar. Desuden er det vigtigt at udfordre eleverne på det, de tror, de ved er det rigtige.
Opsamling
Stilladsering er de metoder, vi anvender for
at hjælpe eleverne fra det, de allerede kan
uden hjælp og videre over i de tilgrænsende potentialer for, hvad de vil kunne i
zonen for nærmeste udvikling.
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Det er særligt interessant at tale om stilladsering i et engineeringforløb, fordi forløbene stræber imod at give eleverne en høj
grad af medansvar for eget læringsforløb.
Det kræver, at der er etableret et stillads af
retningslinjer, regler, rammer og metoder,
som eleverne kan navigere i. I “Engineering
i skolen” er en række af disse rammer og
metoder allerede udviklet. Det er vigtigt at
stilladseringen i engineeringforløb understøtter såvel den fagfaglige udvikling som
den procesfaglige udvikling. Både procesmodel og metodekort er vigtige elementer
i den strukturerede procesfaglige stilladsering. Frihedsgradskemaet er et godt redskab, når den strukturerede stilladsering
planlægges. Den situerede stilladsering
er i sagens natur vanskelig at planlægge.
Det er dog muligt at opstille en tabel over
typiske roller i stilladseringen fordelt på
delprocesser (se tabel 5), og det gør det
lettere at gennemføre den procesfaglige
stilladsering.

Når en elev fx ikke mener, at et flydesikkert hus kan bygges med brug af metal, fordi
det er for tungt, så kan man lede dem på vej ved at spørge ind til, om de ikke kender
til skibe, der er bygget af metal og de flyder da stadig? Det er vigtigt, at læreren
husker på, at han/hun jo ikke behøver kende svaret selv, og at det faktisk kan være
lettere at fungere som guide, hvis man kan stille alle de ”dumme spørgsmål”.

Boks 6: Dorte om at stille åbne spørgsmål
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I denne artikel kan du læse om, hvordan Hanne arbejdede med mål
og evaluering af engineeringaktiviteter.

Syvende klasse har arbejdet med at bygge
et apparat, der kan suge papirstumper
op. De skulle samarbejde i grupper af 3-4
elever, de havde to halve fagdage til at løse
udfordringen. Aktiviteten var inspireret af
materiale på Astras hjemmeside, og eleverne havde adgang til materialer som: en
lille motor, ledninger, et batteri, formplast og
lignende. Derudover blev eleverne opfordret
til at medbringe en 1½ l plastflaske.
I fællesskab indkredsede en brainstorm,
hvilke dele der var centrale for at opnå sugeeffekt i ”støvsugeren”. Dette aktiverede
elevernes forhåndsviden og identificerede
den viden, eleverne manglede for at kunne
komme igang. Efterfølgende så 7. klasse en

YouTube video, og grupperne tegnede skitser af deres ideer til en løsning.

Skitser og metodekort fra arbejdet i 7. klasse
med at lave en støvsuger.
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Arbejdet i 7. klasse med at fremstille og tilpasse delene til en støvsuger.

Det videre gruppearbejde var overladt til
elevernes eget initiativ. I mange grupper
blev videoen et centralt omdrejningspunkt
for deres løsning, og den blev styrende for
elevernes idégenerering. Eleverne arbejdede positivt for at nå et resultat, men der
var flere uforudsete udfordringer. Særligt
valget af den formbare plast gav eleverne
en del praktiske problemer med udformning af rotoren. Det viste sig at være for
svært at styre i tilpasningen.
Det var ikke mange grupper, der lykkedes
med opgaven set ud fra kravet om at kunne
suge papirstumper op. Alligevel havde eleverne fået et udbytte af deres arbejde. De
havde undervejs blandt andet opdaget, at alt
efter hvilken vej strømmen løb i kredsløbet,
så pustede eller sugede deres apparat. De
måtte finde på kreative løsninger til at kunne
montere deres rotor på motoren og motor
i sugeapparatet (se billeder ovenfor). Der
skulle samarbejdes, processer skulle gentages og materialer skulle tilpasses flere gange.

Hanne, som underviste på dette forløb,
fulgte op på forløbet med et fokus på elevernes eget perspektiv på deres udbytte
og motivation. Eleverne vurderede deres
faglige udbytte på en skala fra 1 til 5, hvor
1 er ringe og 5 er godt.

Figur 1: Spørgsmål til eleverne om deres faglige
udbytte.

Figur 2: Elevernes vurdering af deres faglige
udbytte af arbejdet med at bygge en støvsuger.
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Ifølge eleverne selv havde de en oplevelse
af, at de havde haft et fagligt udbytte (se
figur 2). Samtidigt gav eleverne udtryk
for, at deres motivation for at være aktivt
med at bygge støvsugeren var højere end
i normal undervisning.
Det understøttes af udtalelser som eksempelvis: ”Jeg synes, det var sjovt, fordi man
blev udfordret og arbejdede med elektricitet”, ”Jeg oplevede at opgaverne var udfordrende” og ”Det var dejligt at få lov til at
udforske og at være kreativ og at designe”.
Forskellige mål og tilhørende evaluering
Forløbet viser, hvordan mange mål er
i spil i engineeringaktiviteter. Eleverne
blev spurgt til deres oplevelse af fagligt
udbytte og læring, men også til deres
motivation. Dette var det første engineeringforløb for både elever og lærer, hvorfor mål og evaluering var åbent formuleret
og knyttet til elevernes oplevelse af forløbet. De mange og forskelligartede mål
stiller krav til udvælgelse af mål og krav til
valg af evalueringstiltag.
Naturfaglige og/eller
engineeringfaglige mål
Indledningsvis kan det være nyttigt at
skelne mellem mål knyttet til undervisningsfagene fx natur/teknologi og biologi
og så mål knyttet til engineering som
en arbejdsform i grundskolen. Man bør
gøre sig overvejelser over forskelle og
ligheder på ’undersøgelser’ i naturfaglig
undervisning og i en engineeringaktivi-
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tet. I naturfagene er undersøgelse som
aktivitet knyttet til udvikling af elevernes
undersøgelseskompetence, hvor det i
engineering er en af delprocesserne (se
artikel 1). Udvikling af elevernes undersøgelseskompetence er således et mål i sig
selv i naturfag, hvor det i engineeringaktiviteter er et middel (en arbejdsproces) til
at løse en udfordring med. I engineering er
der mange praktiske undersøgelser indlejret i arbejdet med at tilpasse og samle de
forskellige dele i løsningen.
I de aktuelle beskrivelser af grundskolens
fag skelner man mellem færdigheder,
viden og kompetencer i målbeskrivelserne af faget. I relation til engineering
som arbejdsform i grundskolen kan man
sige, at der er færdighedsmæssige mål,
som knytter sig til de forskellige processer (få ideer, undersøge, konstruere, etc.)
i arbejdet med udfordringen. Til sådanne
mål knytter sig løbende evalueringer, der
har til hensigt at støtte eleverne i deres
arbejde med udfordringen, fx hvordan
skitsen hjælper eleverne med at omsætte
løsningen i videoen til deres egen løsning.
Endvidere er der mere kompetencemæssige mål, som knytter sig til, om eleverne
er i stand til at vurdere og forklare, om
deres løsning på udfordringen faktisk virker og dermed afhjælper det problem, der
er udgangspunktet for udfordringen. Til
sådanne mål knytter sig evaluering, som
vurderer løsningen i forhold til en række
kriterier fx om apparatet kan suge papir
op, og som vurderer, hvordan eleverne
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har anvendt deres viden og færdigheder i
udviklingen af deres løsning.
I relation til det naturfaglige indhold i engineering-aktiviteter er der mål vedrørende
både færdigheder og viden, som eleverne
kan opnå ved at arbejde med udfordringen.
En sådan læring kan være både færdighedsmæssig fx noget om at undersøge
sammenhængen mellem motorens rotationsretning og strømmens retning, og
vidensmæssig fx hvad en luftstrøm er. Til
sådanne mål knytter sig evaluering som
tydeliggør og dokumenterer elevernes
undersøgelsesarbejde, og som vurderer
deres forståelse af relevante naturfaglige begreber og fænomener. Disse sidste
målkategorier har, som allerede nævnt, ikke
været anvendt i det aktuelle forløb.
Generelt skal målformuleringer være med
eleverne, så de ved, hvad der skal være
udbyttet af engineeringaktiviteten. Endvidere kan målene med fordel nedbrydes så
de anviser en progression, fx skal eleverne
først forstå en udfordring, så skal de kunne
arbejde hensigtsmæssigt med delprocesserne frem mod udvikling af en løsning på
udfordringen, endelig skal de kunne præsentere deres løsning, og hvordan de har
udviklet den. I almindelig naturfagsundervisning kan en sådan læringsprogression fx
være, at eleverne først skal lære et begreb
at kende, derefter skal de benytte begrebet til at beskrive et naturfagligt fænomen,
hvorfor de skal opstille en undersøgelse,
som med brug af begrebet belyser flere
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aspekter af fænomenet (Hamza, Sillasen, & Daugbjerg, 2016). Derudover kan
eleverne arbejde videre med at perspektivere begrænsninger og muligheder for at
beskrive fænomenet med begrebet.
I et engineeringforløb kan relevante
vidensmål formuleres på forhånd, da udfordringen giver anledning til at adressere en
række naturfaglige fænomener. I ovenstående eksempel kan det være elektriske
kredsløb og forskelle i tryk. Men disse
naturfaglige fænomener er ikke udtømmende for, hvad eleverne kan komme til
at beskæftige sig med, fx er der også en
del viden om de anvendte plastmaterialers
egenskaber, som kan være relevant, og
derfor måske også bør målsættes. Endelig
vil enkelte grupper lave forskellige variationer i deres løsninger, som kan åbne for
flere naturfaglige begreber og anden viden.
Det er denne mangfoldighed af naturfagligt udbytte, der har fået eleverne til at
svare, at de har fået et godt fagligt udbytte
af forløbet med at bygge en støvsuger
(figur 2). Man kan mere detaljeret fastholde
elevernes udvikling af deres forståelse af
udvalgte og selvvalgte begreber ved, at de
gentagne gange i forløbet skal beskrive,
hvordan de forstår begreber som eksempelvis elektrisk kredsløb eller luftstrøm.
I relation til engineering kan relevante
færdighedsmål formuleres på forhånd, især
hvis man har særlige færdigheder i fokus.
Det kan fx være elevernes arbejde med at
få og udvælge ideer, det kan også være ele-
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vernes arbejde med at konkretisere deres
løsning, når de skal omsætte ideer til gennemførlige konstruktioner eller kodninger.
Hvis man har fokus på at vurdere elevernes
progression gennem deres arbejde, så kan
de med fordel løbende dokumentere deres
arbejdsproces med statusnotater over
og billeder af deres aktuelle udfordringer,
eller refleksionsnotater over udviklingen af
deres naturfaglige færdigheder, etc.

mobiltelefoner, som skulle fungere som
Richterskala på rystebordet, hvilket gav
eleverne en fysisk oplevelse af skalaen.

Jordskælvsikrede huse – endnu en
engineeringudfordring i 7. klasse
I et andet forløb tog engineeringudfordringen udgangspunkt i jordskælvet i Nepal
2015, og eleverne skulle bygge et hus, der
kunne modstå et jordskælv. Forløbet blev
brugt som evaluering på et forløb om pladetektonik i geografi. Målene med engineeringopgaven var blandt andet - at eleven
arbejder motiveret for at løse opgaven, at eleven kan bruge sin viden om pladetektonik til at løse opgaven, - at eleven
får større viden om, hvordan man kan
lave ”stærke” konstruktioner - at eleven
kan bruge sin fantasi til at løse opgaven.
Målene var åbne og orienteret mod både
det naturfaglige og engineering.

Figur 3: 7. klasses elevers motivation for at
deltage i engineeringforløb om jordskælvsikrede
huse.

Opgaven eleverne skulle løse var at bygge
et hus der kunne modstå et ”jordskælv”
svarende til 6 på Richterskalaen. Derudover var der krav til materialeforbrug og
minimumshøjde, som yderligere udfordringer kan der stilles krav til funktionalitet og æstetik. For at kunne undersøge
dette hentede eleverne en app til deres

Eleverne angiver generelt en højere motivation for at deltage i denne undervisning
tilrettelagt efter engineeringprincipper end
almindelig naturfagsundervisning. Dette
afspejlede sig i elevernes aktive arbejde
med at bygge jordskælvsikrede huse.
Afslutningsvis skulle eleverne præsentere
deres konstruktioner samt reflektere over
den valgte løsning og overvejelser omkring
konstruktion, herunder hvilken naturfaglig
viden de havde brugt undervejs, og hvilken
betydning det vil have samfundsmæssigt,
etisk, socialt og økonomisk at bygge jordskælvssikret. Flere grupper måtte undervejs forbedre deres design efter at have
afprøvet huset på rystebordet, og kun en
enkelt gruppe fastholdt samme design før,
under og efter deres afprøvninger. Derudover brugte eleverne tid på at sætte sig ind
i levevilkår i Nepal samt vurdere muligheder og begrænsninger for at bygge jord-
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og færdigheder samt engineeringudfordringer. I elevernes afsluttende præsentation var kravene til begrebsforståelse
blevet uddybet i form af tydelige forventninger til elevernes faglige argumentation.
Eleverne skulle vise, at de havde forståelse for problemet. Det blev vist på mange
måder – mere eller mindre uddybet. Nogle
elever kunne inddrage deres viden om
pladetektonik og Richterskala. Andre
elever vidste, at mange mennesker var
kommet til skade i jordskælvet. Derudover
skulle eleverne fortælle om deres proces
og design overvejelser. Efterfølgende
svarede eleverne på et spørgeskema om
deres oplevelse af arbejdet med jordskælvssikrede huse- fx vurderede de
deres arbejde i de forskellige delprocesser
fx konstruere.
Evaluering af kompetencer
- Kompetenceudvikling / kompetencemål
Engineering-arbejdsformen lægger op til,
at eleverne arbejder selvstændigt og udvikler deres idéer ud fra deres forhåndsviden
eller den viden, de tilegner sig undervejs i
deres arbejde med udfordringen.
7. klasses elever arbejder med konstruktion af
jordskælvssikrede huse.

skælvssikrede huse og Hanne og eleverne
fik talt om, hvad modeller kan i forhold til
”fuld skala”.
I dette forløb var der en klar problemstilling, som både indeholdt naturfaglig viden

Elevernes viden kan testes med test om
forståelse af begreber og fænomener, men
indsigt i elevernes kompetenceudvikling
har været sværere at identificere tydeligt i
de præsenterede forløb. I forbindelse med
elevernes arbejdsproces og afsluttende
refleksioner kan man generelt gennem
samtale få indsigt i elevernes tanker og
handlinger i arbejdet med opgaveløsnin-
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Figur 4: Elevernes oplevelse af at lave en prototype af et jordskælvssikret hus.

gen. Eleverne skrev efter jordskælvsforløbet i det afsluttende spørgeskema blandt
andet: "Virkeligt fedt og spændende og
dejligt at arbejde nytænkende", "At det
kan lade sig gøre at bygge et jordskælvssikret hus af sugerør, tape og fundament"
og "Jeg synes, det var lidt kedeligt nogle
gange, men det var sjovt på den måde, at
vi ikke bare skulle sidde og kigge ned i bog
og lave opgaver". Elevernes egen oplevelse
af deres arbejde (figur 4) tyder på generel
tilfredshed med deres eget arbejde. Meget
få angiver, at de føler sig usikre på deres
løsning af den stillede opgave.

baggrund af jeres erfaringer med konstruktion, hvad vil jeres tre vigtigste råd
til byggeri i jordskælvszoner være?” eller
”Hvad var årsagen til, at I valgte at ændre
til denne konstruktion?” Det er vigtigt,
at eleverne ved, at man må begå fejl, og
at ikke kun det der lykkes er vigtigt. Ofte
svarer elever, at ”de bare gjorde det fordi
det virkede”. Eleverne kan ikke nødvendigvis sætte ord på ”hvorfor”, men ved hjælp
spørgsmål kan man gå lidt dybere ind i,
hvilken viden de handlede på baggrund af,
og eleverne kan dermed blive mere bevidste om deres læring.

Det er sjældent, at eleverne selv fortæller om deres proces særligt detaljeret,
men med nysgerrige spørgsmål til elevernes tanker og handlinger kan man få
vigtig viden om elevernes erfaringer og
refleksioner undervejs. Eksempelvis: ”På

Engineeringaktiviteter kræver, at eleverne bruger deres naturfaglige viden og
færdigheder til at løse konkrete opgaver,
samt reflekterer over deres opgaveløsning. Sådan at konkret anvendelse af
viden og færdigheder kan vise elevernes
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aktuelle kompetenceudvikling. Evaluering
af kompetenceudvikling er således dels
en konkret løsning på en opgave, dels elevernes dialog med lærer og andre elever
om løsningen og dens udarbejdelse (Binau
& Norrild, 2017). For at hjælpe sig selv kan
man som lærer udvælge nogle fokuspunkter i form af særlige tegn, man vil være
opmærksom på. Det kan være elevernes
brug af fagbegreber, om hvad der er elektrisk ledende og hvad, der ikke er. Det kan
også handle om afprøvning af deres prototype, hvor systematiske er de med kun
ændre en variabel ved hver afprøvning, og
hvor gode er de til formulere forventninger
samt konkludere på deres afprøvninger?
Afslutning
I arbejdet med målsætning og evaluering
viser de præsenterede eksempler både
naturfaglige og engineeringmetodiske
elementer. De præsenterede elevselvevalueringer (figur 2, 3 og 4) peger ikke på
specifikke naturfaglige begreber og fænomener, men dokumenterer sammen de
anførte elevcitater, hvordan engineering
som arbejdsform kan engagere eleverne
i at arbejde med naturfaglige fænomener
og begreber. Elevernes positive oplevelser af kombinationen af konkret opgaveløsning og dialog om både arbejdet og
løsningen peger på, at engineering skaber
gode muligheder for at målsætte og
evaluere kompetencer jf. Binau og Norrild
(2017) ovenfor om konkret anvendelse af
færdigheder og viden.

120

Dette kommer tydeligst frem i kravene til
elevernes præsentationer. Det er her, de
skal redegøre for deres arbejde og deres
valg af løsning, det er her, de skal bruge
deres naturfaglige forståelse til at forklare
løsningens virkemåde dvs. husets stabilitet eller støvsugerens sugeevne. Samlet
set gav Hannes evalueringer af eksempelvis husforløbet hende en vurdering af, at
elevernes i deres proces og præsentation:
– bruger fantasien til at finde løsninger
inden for betingelserne
– arbejder motiveret og lystbetonet med
at løse udfordringen
– konstruerer og forbedrer
– fx får en fornemmelse af Richterskalaen
og konstruktionens betydning for bygningens stabilitet
– argumenterer for løsningen og tankerne
bag konstruktionen
– perspektiverer deres arbejde til virkeligheden
– mangler at aktivere deres fagsprog
Denne opsummering viser, at selvom
engineeringprocesserne var de mest synlige undervejs i de præsenterede forløb, så
træder de naturfaglige mål med tilhørende
evaluering frem under elevernes præsentationer. Eksemplerne viser således, at
rammesætning af mål og evaluering kan
medvirke til at bevidstgøre lærer og elever
om udbyttet af det gennemførte forløb.
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Simon Olling Rebsdorf, projektleder i Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro

Hvordan får man som lærer engineering ind i sin faglige undervisning?
Ifølge en evaluering fra landets største naturfagskonkurrence,
Naturfagsmaraton, hjælper engineeringprocessen 83% af de
deltagende lærere dem med at undervise problemorienteret.
De første gange kan man have brug for hjælp til at strukturere
engineeringprocessen med henblik på at understøtte undervisning
i engineering for eleverne. Enkle værktøjsark kan gøre det lettere
og mere struktureret for den enkelte lærer at afprøve engineering i
undervisningen. Her præsenteres et eksempel på metodesarket, som
er målrettet de forskellige processer i engineeringprocessen, som
lærerne gennemløber i et Naturfagsmaraton.

Det kan være en udfordring at finde konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde
med engineering. Det kan forekomme
svært at sikre den rigtige balance med
frihedsgrader i klasserummet, og for

nogle lærere kan det været utrygt at gå
fra en rolle som videnshaver til rollen som
facilitator for en engineeringproces. Flere
lærere oplever samtidig, at engineering kan
hjælpe eleverne ”ud af klasseværelset.”
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Styring og frihed i engineering
Eksempelvis ser Miki Paaske Jensen, lærer
på Stouby Skole, Naturfagsmaraton som
en rigtig god mulighed for, at eleverne kan
komme ud af klasselokalet og prøve noget
nyt og anderledes:
”God undervisning er så meget andet end
at sidde i et klasselokale. Det er fedt, at børnene får ejerskab over den læring, de får.
De kommer selv i dybden med noget, uden
at det er styret af os voksne hele tiden.”
Men det kan være vanskeligt at forudsige,
hvor meget og hvor lidt man som lærer
skal styre elevernes undersøgelsesproces
og frihedsgrader, og balancen kan fremstå
mere tydelig, jo flere forløb man som lærer,
og som elev, har gennemprøvet. Et mål for
læreren er, at eleverne, med lidt træning,
kan gennemføre komplekse forløb med så
lidt stilladsering som muligt. Jo flere gange,
eleverne prøver det, des bedre bliver de
simpelthen til det. Og det samme gælder
lærerne. Det er en vigtig pointe for Naturfagsmaraton, at lærerne og eleverne kan få
hjælp til engineeringprocessen, så de virkelig kan prøve kræfter med den designprocessen og den undersøgende arbejdsform,
hvor der arbejdes frem imod en eventuel
”positiv fejlkultur”, hvor man kan øve sig i
at fejle og forbedre og samtidig møde nye
teknologier.
Engineering i teori og praksis
”I teorien er teori og praksis det samme,
men i praksis… ” Det drillende citat med

ukendt ophav indrammer til en vis grad
vores praksiserfaringer med skalering
af engineeringprocesser gennem Naturfagsmaraton: Det kan være svært for
nogle lærere at gennemføre engineering i
praksis, fx at få vished om, hvorvidt man i
praksis har understøttet elevernes undersøgelseskompetence.

Figur 1: Engineering Design Processen

De fire naturfag opdeles gerne i fire kompetenceområder, som ifølge teorien udvikles, når elever arbejder med engineering.
De fire naturfaglige delkompetencer er at
undersøge, modellere, perspektivere og
kommunikere. Naturfagsmaraton forsøger
særligt at imødekomme lærernes stilladsering af undersøgelseskompetence,
dvs. stille aktiviteter til rådighed, som
kan understøtte undersøgelsesbaseret
læring. I vejledning til grundskolens prøver
i fagene fysik/kemi, biologi og geografi
– 9. klasse (Januar 2018) sammenfattes
undersøgelseskompetence som følger:
2

”Eleven kan gennemføre naturfaglige
undersøgelser med udgangspunkt i et eller
flere naturfaglige spørgsmål. Heri indgår
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overvejelser og beslutninger i relation til
hypoteser, variable, databehandling og konklusion.” Særligt denne kompetence scorer i
teorien om den såkaldte Engineering Design
Proces højt for elevaktiviteter på delprocesserne at få ideer, undersøge, konkretisere og
forbedre. Men hvordan skal man som lærer
strukturere en proces, som på forhånd er
ukendt? Hvor struktureret må den overhovedet være, og hvor mange frihedsgrader
kan eleverne håndtere i praksis? Dette træner læreren i Naturfagsmaraton, og læreren
beslutter selv antallet af frihedsgrader gennem guidede, strukturerede, åbne forløb.
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Engineering kan
hjælpe eleverne ”ud af
klasseværelset”.

Værktøjsark kan understøtte
undersøgelseskompetence
Naturfagsmaraton er Danmarks største
konkurrence i naturfag. Den indebærer
godt et par måneders undervisningsforløb
hjemme på skolerne, hvor 25.000 skoleelever fra 5. og 6. klasse over hele landet
dyster om de bedste opfindelser. Eleverne
arbejder med løsninger af otte opgaver, og
arbejdsmetoden er engineering. Forløbet
kulminerer med en konkurrencedag i den
lokale idrætshal. Naturfagsmaraton sætter teknologi og innovation på skoleskemaet hos de deltagende skoler. Naturvidenskabernes Hus er ansvarlig for den
landsdækkende aktivitet, som har vist sig
at være et initiativ, der kan få engineering
ind i undervisningen med konkrete værktøjer til lærerne.

understøtte undersøgelsesbaseret
læring. Disse ark skal give læreren en
struktur for engineeringforløbet og guide
forløbet omkring elevernes aktiviteter
med at finde viden om den konkrete
udfordring, gennem flere forslag til vidensindsamling samt ved at hjælpe læreren
igennem åbne forløb, hvor eleverne kan
have få eller flere frihedsgrader. En frihedsgrad kan fx være selv at vælge, hvordan de skal finde viden om en udfordring,
diskutere idéer, konkretisere løsningen
eller egne valg til at forbedre løsningen
ved at afprøve og teste procedurer og
selv vurdere forbedringer af prototype
og løsning. I praksis viser det sig, at der
ikke skal være for mange frihedsgrader
ad gangen, og de strukturerende værktøjsark hjælper ved at udvælge nogle
relevante, enkelte variable, som eleverne
så selv kan vælge imellem. Dette også
for at sikre fagligheden samtidig med at
hjælpe læreren med at stilladsere den
svære undersøgelseskompetence.

Naturfagsmaraton hjælper med en række
konkrete værktøjsark læreren med at

Et eksempel er værktøjsarket til opgaven
”Lyd i byen”, hvor eleverne skal prøve at
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producere forskellige toner. Her hjælper
arket læreren gennem sit understøttende
arbejde med elevernes undersøgelsesproces gennem enkle, konkrete delaktiviteter
og tjekbokse.

at der med de overordnede opgaver kan
skabes en motivation hos den enkelte elev
(og i elevteamet) for at gennemføre en
undersøgelsesproces.

De kan derpå forsøge sig med andre
materialer, læse om skøre og svære fakta,
der går mere i faglig dybde med lydens
anatomi, frekvenser og den menneskelige
hørelse, men i meget kort form.

Med værktøjsark snuser eleverne lidt til
at undersøge virkeligheden, fordi de skal
løse en konkret opgave. Opgaven ”Byg
et musikinstrument” giver dem et formål
med at undersøge noget, fx hvordan hvad
der betyder noget for frembringelse af
lyd ved at slå på lange stykker træ, fordi
det kan give en spændende løsning. Med
andre ord skal de faktisk bruge undersøgelsen til noget, fordi de skal designe et
instrument i dette eksempel. I eksemplet
med værktøjsarket er elevernes undersøgelse struktureret i ret høj grad – der
er kun to valgmuligheder for variable:
Længde af rundstok og tone. Men undersøgelsen er rammesat som led i en større
opgave med at designe et instrument, og
læreren får hjælp til faktisk at gennemføre
processen og få erfaringer med disse elementer af engineering.

Hvorfor skal vi undersøge naturen?
Det er med Naturfagsmaraton-opgaverne ikke i sig selv et mål, at eleverne
skal undersøge omverdenen og naturens
fænomener. Det er snarere intentionen,
at de bliver motiverede til at undersøge
nogle naturfænomener, fordi det tjener et
højere formål, som kan være at finde en
god løsning på en konkret opgave. I ovenstående tilfælde er opgaven at bygge et
musikinstrument. Med andre ord er idéen,

Fra introduktionskurser i Naturfagsmaraton med cirka 450 lærere viser
erfaringen, at værktøjsarkene giver
lærerne en mulighed for at understøtte
undersøgelseskompetence i en engineeringproces, som er blevet struktureret
for dem. De fleste vælger værktøjsarkene, og de opnår første erfaringer med
rollen som facilitator af en struktureret
engineeringproces. Mere erfarne lærere
kan facilitere åbenhed for flere variable

Først skal de på basis af en materialeliste
arbejde med at skære en rundstok i seks
forskellige længder, så bore huller i enden
og binde snor i rundstokken, hvorefter de
ved at slå på rundstokkene i forskellige
længder skal besvare spørgsmål om den
oplevede forskel i tonen. Resultaterne
skriver de ind i et skema på værktøjsarket,
hvor der således er to variable: Længden og toner, nummereret fra mørk til lys
tone. Endelig skal de sætte ring omkring
påstande om sammenhængen mellem
længde og tone.
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Lyd i byen
Delopgave:

Tidens toneklang

Forsøg med at lave forskellige toner
Materialer

1.

Skær en rundstok ud i 6 forskellige
længder

Rundstok
Sav
Boremaskine
Snor
Tyk pind/stok/
træstykke I kan slå
med

2.

Bor et lille hul i den ene ende
Bind en snor i rundstokken
Hold stokken i snoren

3.

Slå på rundstokkene en efter en med
en tyk pind

Skriv jeres resultater i
skemaet på næste side

Er der forskel på hvilken tone, I kan
lave?

NATURFAGSMARATON ER STØTTET AF:

NATURVIDENSKABERNES HUS

Figur 2: I Naturfagsmaraton er der hjælpeark til alle faserne i engineeringforløbet.
Her et eksempel på et værktøjsark for undersøgelsesprocessen i Naturfagsmaraton.
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Byg/forbedr jeres opfindelse i gruppen
Brug hinandens ideer!

Nej!
Løser jeres opfindelse
opgaven tilfredsstillende?
Ja!

På den igen!
Har I andre ideer,
der kan bruges?
Ellers prøv at
finde på nye

Nej!
Helt
naturligt

Er den præcis hver gang?
Ja!

Har andre end gruppen
prøvet den og kommet
med ideer til forbedringer?

Tjek lige en ekstra gang!
Opfylder den kravene
i opgaven?

Nej!

Ja!

Helt ok
Så overvej, hvem
der kan teste den
og lyt til deres
input

Nej!

Ja!

Hvor sejt!
I er klar til konkurrencen!
NATURFAGSMARATON ER STØTTET AF:

NATURVIDENSKABERNES HUS

Figur 3: Her et eksempel på et værktøjsark for ”byg og forbedre” i Naturfagsmaraton.
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(materiale, diameter, størrelse, form –
i eksemplet med lyd i byen) eller frihedsgrader (flere valgmuligheder for
eleverne). Det er det muliges kunst
inden for den berammede tid, som læreren har til sin faglige undervisning, og
indtil videre tyder det på, at værktøjsarkene opfylder et behov hos de lærere,
der er villige til at prøve kræfter med
engineering i regi af Naturfagsmaraton.
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Naturfagsmaraton
forsøger særligt at
imødekomme lærernes
stilladsering af undersøgelseskompetence.

Fakta om Naturfagsmaraton
Naturfagsmaraton er i år tilgængeligt i
55 kommuner landet over, men hvis jeres
skole eller kommune også kunne tænke
sig at få adgang til Naturfagsmaraton,
så kontakt projektleder Janus Halkier
jha@nvhus.dk, tlf. 61 28 81 55, for at høre
om mulighederne.
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Kommende temaer
Nr. 3 – 2019
Dannelse i skolen
Dannelse handler om måden man forholder
sig på som menneske. Det betyder, at dannelse ikke er et mål, men et formål for pædagogisk og didaktisk praksis, der aldrig endeligt
kan opfyldes. Når man zoomer ind på dannelse,
zoomer man ind på skolens opgave som den
er beskrevet i folkeskolens formål. Et formål
der er bredt formuleret med tydelige markører af værdier og holdninger, og som indfanger
skolens dobbelte formål, markeret i begreberne
uddannelse og dannelse. Dannelsens grundlæggende pejling er at blive sig selv og blive
en del af, og det store spørgsmål er, hvordan
skolen arbejder med den opgave? Findes der
midler og metoder til at få dannelsen til at ske?
Hvordan kan vi have den for øje i planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisningen? Sker den hele tiden, også uden for
skolen, og i givet fald hvad er skolens særlige
dannelsesbidrag? Hvis dannelsen er barnets,
hvordan kan skolen insistere på dannelsen?
Hvad kan den dialogiske undervisningsform
bidrage med og kan vi overhovedet arbejde
systematisk med dannelse eller forsvinder
den i forsøget. Spørgsmålene er mange og
Liv i Skolen sætter gang i diskussionerne.

Nr. 4 – 2019
Samarbejdets betydning for udvikling af
skolens praksis
Der foregår meget samarbejde i skolen for
at understøtte elevernes muligheder for at
kunne deltage i skolens sociale og faglige
fællesskaber. Dette samarbejde foregår bl.a.
mellem forskellige faggrupper og i forskellige
arenaer i og omkring lærerens undervisning
og arbejde.
Samarbejdet mellem de forskellige aktører
i og omkring skolen kan vise sig at få stor
betydning for både børns og voksnes
dagligdag i skolen, da de deltagende og de
professionelle ofte kommer frem til en fælles
forståelse af de udfordringer og opgaver, der
skal løses og hvilke indsatser, der efterfølgende skal sættes i værk. Samarbejde kan
opleves og være meget givtigt i forhold til at
understøtte arbejdet med inklusion og samarbejde kan opleves problematisk og støde
på forskellige barrierer og udfordringer.
I dette temanummer belyser og diskuterer vi
nogle af de muligheder og udfordringer, der
ligger i at skulle samarbejde om den inkluderende skole.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk
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