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1 Teknologisk dannelse og uddannelse 
Teknologi spiller en afgørende rolle i vores hverdag og samfund. Nye teknologier forandrer vores liv og gi-

ver nye muligheder inden for områder som informationsteknologi og digitalt design, kunstig intelligens, ro-

botteknologi, nanoteknologi, miljø, clean-tech og bioteknologi. Mange danske virksomheder er med helt i 

front i den teknologiske udvikling og er med til at løse nogle af de store samfundsudfordringer, vi står over 

for. Også i vores hverdag er meget af det, vi omgiver os med på et eller andet tidspunkt udviklet eller bear-

bejdet af mennesker. Når vi ser os omkring, vil vi opdage ting, der løser problemer for os og gør vores hver-

dag lettere, fx symaskinen, mobiltelefonen, høreapparatet og andet. Vi kan udtænke løsninger og skabe 

teknologier, der løser problemer og udfordringer og letter vores hverdag.  

Naturvidenskabelig viden samt færdigheder inden for teknik danner grobund for den kreativitet, der skal til 

for at udvikle teknologier, der kan løse problemer for os. Dertil har vi brug for at kende og kunne anvende 

processer, der sætter os i stand til at komme fra problem til produkt.  

Udvikling af børn og unges kompetencer inden for teknologi og teknologiske løsninger er vigtigt for at de 

kan begå sig i et fremtidigt samfund. Alle børn og unge skal have en teknologisk dannelse og skal kunne for-

holde sig kritisk til den teknologiske udvikling, for samfundet i dag er fyldt med muligheder givet af teknolo-

gien. Samtidig er der også brug for at flere udvikler en interesse for at være med til at løse de problemer og 

udfordringer, vi vil stå overfor i fremtiden. En øget interesse kan måske føre til valg af uddannelse inden for 

naturvidenskab og teknologi, hvilket der er et stort behov for. Danmark mangler i 2025 13.500 ingeniører 

og naturvidenskabelige kandidater1 og 30.000 faglærte2 på det tekniske område. 

1.1 Fælles, koordineret og national indsats 
IDA, DI, ATV, universiteter og en række store virksomheder har etableret den teknologiske alliance ”Engi-

neer the future”, hvis formål er at komme manglen på arbejdskraft til livs blandt andet gennem en opkvali-

ficering af fødekæden fra grundskole til universitet inden for teknologi og naturvidenskab.  

Med projektet ”Engineering i skolen” har Engineer the future samlet en lang række centrale partnere om-

kring en fælles, koordineret, national indsats om at bringe engineering ind i undervisningen i den danske 

grundskole, så alle børn og unge får mulighed for en teknologisk dannelse gennem engineering. Engineering 

forstået som ingeniørens arbejdsmetode er en anvendelsesorienteret og problemløsende arbejdsmetode, 

som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov. Engineering indgår i undervisningen an-

dre steder i verden, fx i USA3 , og det vil være væsentligt at danske børn og unge ligeledes tilegner sig engi-

neering-kompetencer allerede i grundskolen, for at Danmark kan fastholde sin konkurrenceevne indenfor 

den teknologiske udvikling.  

Projektet ”Engineering i skolen” fokuserer målrettet på aktiviteter i grundskolen, hvor lærere opnår kompe-

tencer i at undervise i teknologi og teknologiudvikling med udgangspunkt i engineering.  Elevernes interesse 

for problemorienterede arbejdsformer kan øges gennem engineering-tilgangen ligesom de opnår teknolo-

gisk og naturvidenskabelig indsigt og engineering-kompetencer som en del af den almene dannelse. Pro-

jektelementerne er en ’engineering’-didaktik4 og uddannelse heri, undervisningsmaterialer, events og kon-

kurrencer. 

                                                           
1 Kilde: Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, IDA/DI analyse.  
2 Kilde: Virksomhederne vil mangle 44.000 faglærte om 10 år, Indsigt, DI.  
3 http://www.doe.mass.edu/stem/standards/standardsdraft.pdf 
4 Definition af didaktik jf. Gyldendal, Den Store Danske: ”Didaktik, den del af pædagogikken, der har til opgave at give 
en vejledning for undervisningen. Undertiden begrænses didaktikken enten til læren om undervisningsmetoder eller 

 

http://engineerthefuture.dk/sites/default/files/prognose_for_mangel_paa_ingenioerer_og_naturvidenskabelige_kandidater_i_2025.pdf
http://publikationer.di.dk/dikataloger/559/html5/
http://www.doe.mass.edu/stem/standards/standardsdraft.pdf
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Det er første gang, at et nationalt partnerskab inden for engineering og naturfagsundervisning samles om 

det fælles mål at udvikle en engineering-didaktik for undervisningen samt at forankre denne tilgang i grund-

skolens undervisning. Projektgruppen består af Astra5, Engineer the future, Naturvidenskabernes Hus og 

VIA University College som projektpartnere, og med Engineer the future som projektejer. Derudover invol-

veres bl.a. Insero A/S samt læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC sammen med en lang række 

andre organisationer, virksomheder, universiteter/ingeniøruddannelser, kommuner, science centre6 og an-

dre aktører inden for naturfagsundervisning og -formidling i projektet. Naturfagenes evaluerings- og udvik-

lingscenter (NEUC) står for ekstern evaluering af projektet. 

1.2 ”Engineering i skolen” er et langsigtet program 
”Engineering i skolen” er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats over en 10-årig periode, 

hvor dette projekt skal ses som første fase dækkende tre år (herefter kaldet projektet) af programperioden. 

I løbet af projektperioden vil lærerne i grundskolen møde den udviklede engineering-didaktik og undervis-

ningsressourcerne i en lang række sammenhænge, hvor materialerne vil indgå naturligt i undervisning og 

temauger fx når klassen deltager i Naturfagsmaraton, Engineering Day, Naturvidenskabsfestival og i forbe-

redelse med Unge Forskere talentkonkurrencen. Projektet sigter også mod, at engineering-arbejdsmeto-

derne skal blive en integreret del af lærerens undervisningspraksis i den daglige undervisning.  Projektet har 

også intention om at engagere børn og unge i teknologi og naturvidenskab med henblik på at flere unge 

uddanner sig inden for naturvidenskab og teknologi, og bliver parate til at drive Danmarks teknologiske ud-

vikling langt ude i fremtiden. Som sådan er projektet et vigtigt første skridt for en langsigtet og målrettet 

indsats. Men det er svært at løfte lærernes kompetencer og unges engineering-kompetencer og uddannel-

sesvalg på få år. En så ambitiøs indsats kræver en langsigtet indsats som fx vores programindsats på 10 år.  

Der opstilles ambitiøse mål for projektperioden, som første gang evalueres 2,5 år efter projektstart med 

henblik på at identificere de bedste indsatser, som videreføres og skaleres i de kommende faser af pro-

grammet. Samtidig udvikles et evalueringsværktøj til måling af elevernes engineering-kompetence og en 

protokol for undersøgelse af de unges studievalg, som kan bruges til årlige dataindsamlinger i hele pro-

gramperioden. 

Projektets resultater indlejres og fastholdes i eksisterende indsatser inden for naturfag ved at integrere en-

gineering-didaktikken fx i læreruddannelsen, Naturfagsmaraton og Astras lærernetværk i 79 ud fra 98 kom-

muner:  

 Engineering indarbejdes i kommuners og skolers udviklingsstrategi og bliver et tilbagevendende 

tema i kommunale naturfaglige netværk. 

 Kompetenceudvikling inden for engineering-undervisning indarbejdes i professionshøjskolernes ud-

bud af efteruddannelse. 

 Astra etablerer et engineering indsatsområde, som engagerer kommunernes naturfagskoordinato-

rer. 

 Undervisning i engineering-didaktik som fast element på læreruddannelserne. 

 Flere naturfaglige undervisere på læreruddannelserne underviser i engineering-didaktik. 

                                                           
til læren om dannelsens indhold, dens struktur og udvalg. I reglen sammenfattes indholds- og metodesiden dog, såle-
des at didaktikken omfatter overvejelser både over, hvad der skal læres (dannelsesteori, læreplanteori, fagplanteori), 
og over, hvordan der skal undervises og læres (metodelære).” I dette projekt bruges begrebet didaktik i den sidste 
betydning. 
5 Center for læring i natur, teknologi og sundhed. 
6 Et science center formidler naturvidenskab og teknologi gennem aktiviteter og oplevelser som kobler leg og læring 
hos både børn og voksne. 
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 Engineering i aktiviteter som fx Naturfagsmaraton og Big Bang-konferencen fastholdes. 

 

Nedenfor fremgår eksempler på aktiviteter der kan ligge i forlængelse af aktiviteterne i programmets første 

tre år. Rapporten med anbefalinger som bliver udgivet i januar 2020 vil også være afgørende for hvilke akti-

viteter der igangsættes i forlængelse af programmets første tre år.  

Videreudvikling og skalering af aktiviteter: 

 Kompetenceudvikling af flere lærere og fagteams i samarbejdskommunerne og udbredelse til andre 

kommuner. 

 Efteruddannelse af undervisere på læreruddannelserne i alle professionshøjskoler, fx Professions-

højskolen Metropol og University College Lillebælt. 

 Styrke og skalere engineering-aktiviteter som følger ”good practices”.  

 Følge udviklingen i projektets målsætninger samt unges uddannelsesvalg. 

Nye aktiviteter: 

 Udbredelse af engineering-didaktik til flere fagområder i grundskolen.  

 Udvikle undervisningsmaterialer m.m. til indskolingen.  

 Udvikle engineering-didaktik til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. 

1.3 Sammenhæng 
Programmet ”Engineering i skolen” ønsker at skabe sammenhæng og synergi mellem aktører og eksiste-

rende netværk, kurser, uddannelser og initiativer inden for naturfagsundervisning og -formidling ved at in-

tegrere engineering-didaktikken i eksisterende indsatser fremfor at opfinde nye. Ligeledes er det et mål, at 

engineering-didaktikken og de tilhørende aktiviteter forankres i Forenklede Fælles Mål og folkeskolerefor-

men. Astra og læreruddannelserne sikrer dette i implementeringen af aktiviteterne og samtidig inddrages 

et eksternt ”advisory board”, som er rådgivende og har øje for de nationale perspektiver. 

På det strategiske niveau vil programmet ”Engineering i skolen” samarbejde med Akademiet for de Tekni-

ske Videnskaber (ATV) og et kommende ATV Science and Engineering-projekt, hvor der kan opnås gensidig 

synergi, såfremt begge projekter realiseres. ATV vil med deres projekt kunne levere en policy-overbygning 

til ”Engineering i skolen” og sikre, at programmets erfaringer bliver sat ind i en større kontekst omkring 

Danmark som en førende Science and Engineering-region, og herunder at erfaringerne når ud til beslut-

ningstagerniveau. De løbende resultater fra ”Engineering i skolen” vil samtidig levere relevante og konkrete 

erfaringer, der vil kunne indgå i den vidensbase, ATV’s Science and Engineering-projekt vil bygge på.  

Formålet med programmet ”Engineering i skolen” falder ligeledes i tråd med kommissoriet for den nye stra-

tegigruppe, nedsat af Undervisningsministeriet, der skal udforme en national naturvidenskabsstrategi. Det 

overordnede formål med en national strategi er at styrke den naturvidenskabelige almendannelse og natur-

videnskabelige kompetencer med henblik på at øge søgningen til tekniske, naturvidenskabelige og it-ud-

dannelser. For at nå dette mål skal strategien blandt andet ”styrke den undersøgende og eksperimente-

rende tilgang til naturvidenskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke innovation, designpro-

cesser og et anvendelsesorienteret perspektiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet”.  

”Engineering i Skolen” vil netop understøtte disse elementer i naturfagsundervisningen.7 

                                                           
7 Kommissorium for strategigruppe for en national naturvidenskabsstrategi, Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-
gestilling, 29. september 2016. 
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1.4 Opbakning til projektet 
Partnerskabet bag ”Engineering i skolen” har været i dialog med en bred skare af interessenter, som alle 

bakker op omkring projektet8. De siger samstemmende, at projektets styrke er, at det er et nationalt, ambi-

tiøst og tværfagligt partnerskab, hvor den udviklede engineering-didaktik forankres i Forenklede Fælles Mål 

og folkeskolereformen og hvor engineering primært integreres i eksisterende aktiviteter i stedet for at op-

finde noget nyt til lejligheden. 

Kommunernes Landsforening, KL anbefaler og bakker op om ”Engineering i skolen”, og begrunder opbak-

ningen med, at projektet kan bidrage til den omstilling kommuner og skoler er i gang med som led i folke-

skolereformen. I anbefalingen lægger KL vægt på, at projektet sætter tidligt ind for at styrke bl.a. teknologi-

ske færdigheder og naturvidenskabelig viden, hvilket set fra KL’s synspunkt er væsentligt idet folkeskolen 

skaber grobund for den viden og kreativitet der skal til for at løse de problemer, Danmark står med som 

samfund. KL pointerer også at de færdigheder og kompetencer, som en engineering-didaktik skal udvikle 

kan udfoldes i flere fag og obligatoriske emner samt i den understøttende undervisning. Sidst men ikke 

mindst slår KL fast, at det er en styrke at projektet bygger videre på eller er en toning af i forvejen succes-

fulde projekter samt at indholdet er efterspurgt, tilpasset til undervisningen, tager afsæt i skolernes behov 

og er udbytterigt for elever, lærere og skoler som helhed.  

KL har tilbudt at indgå som dialogpart eksempelvis i et Advisory Board. 

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening giver projektet deres uforbeholdne støtte. ”Blandt vores medlem-

mer er der et massivt ønske om relevant efter/videreuddannelse for, at kunne løfte opgaven med imple-

mentering af elementerne i den seneste skolereform. Lærerne i naturfagene står overfor en historisk didak-

tisk udfordring. De nye krav om, hvordan fagene skal arbejde sammen og hvordan arbejdet i fagene skal 

nytænkes kræver en styrkelse af skolens naturfaglige kultur og didaktik. Projektet kan medvirke til at løse 

dette”.  

Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelserne støtter projektet, ”da engineering som gen-

standsfelt for undervisningen understøtter en række af den moderne folkeskoles faglige, tværfaglige og 

fællesfaglige mål. Hidtil har der ikke eksisteret en formuleret engineering didaktik og udbuddet af gennem-

tænkt undervisningsmateriale om engineering er meget begrænset, så heller ikke i praksis har lærerne kun-

net hente inspiration og hjælp i nævneværdig grad. I udlandet har engineering været en del af undervisnin-

gen i faget Science i højere grad end det er tilfældet for naturfagene i Danmark. Projektet "Engineering i 

skolen" tilbyder den første substantielle udvikling af en egentlig didaktik for engineering i undervisningen 

og kan således kvalificeret understøtte både folkeskolens og læreruddannelsens arbejde med området”.  

Skolelederforeningen bakker om projektet og ”vurderer, at ”Engineering i skolen” kan bidrage positivt til 

skoleledernes opgave med at bringe mere praksisnært og problemløsende indhold ind i naturfagene. Det er 

vigtigt for skolelederforeningen, at projektet netop tager udgangspunkt i de nye fælles mål, indførelsen af 

fællesfaglige fokusområder og den fællesfaglige praktiske afgangsprøve. Projektet vurderes at ramme disse 

områder, fordi engineering kan være med til at kvalificere elevernes færdigheder til selv at formulere, dis-

kutere og undersøge naturfaglige og teknologiske problemstillinger”. 

Herudover bakker samtlige ingeniøruddannelser i Danmark op om projektet ligesom vi har støtte fra samar-

bejdspartnere i USA og UK. 

                                                           
8 Se bilag med oversigt over interessenter samt interessetilkendegivelser fra disse. 
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2 Engineering i skolen 
Naturfagsundervisningen i grundskolen har traditionelt set været bygget op omkring de klassiske viden-

skabsfag biologi, fysik/kemi, geografi, suppleret med matematik. Trivialisering og reduktion af teknologi 

som simpel anvendelse af naturvidenskab har over mange år ført til en marginalposition i skolens undervis-

ning. Men med grundskolens nye Forenklede Fælles Mål er teknologi nu blevet en vigtig del af naturfage-

nes9 curriculum, og dermed kommer den danske naturfaglige dannelse til at ligne den dannelse vi ser i 

lande vi ofte sammenligner os med, fx de nordiske lande samt lande som England, Tyskland og Holland. Ele-

verne skal sikres en bred naturvidenskabelig og teknologisk dannelse. 

De naturvidenskabelige fag (herunder matematik) bliver sammen med teknologi og engineering internatio-

nalt forkortet STEM, Science-Technology-Engineering-Mathematics. I Danmark er flere uformelle lærings-

miljøer som fx Experimentarium samt Insero A/S begyndt at arbejde med og have fokus på E´et, altså engi-

neering i STEM – på trods af at der ikke findes en dansk didaktik for engineering i undervisningen.  Den pro-

blemløsende tilgang i engineering binder grundskolens fag og metoder sammen i fællesfaglige projekter og 

gør undervisningen vedkommende og interessant for eleverne. Den stiller krav til deres kreativitet og enga-

gement og er med til at øge elevernes motivation. 

Engineering – forstået som ingeniørens arbejdsmetode – er karakteriseret ved en proces, der tager ud-

gangspunkt i et konkret problem eller behov, som først belyses. Eleverne undersøger problemstillingen. 

Dernæst udvikler de forskellige ideer til løsning, som designes, vurderes, konstrueres, testes, tilpasses og 

fremlægges. Til sidst evaluerer eleverne og lære-

ren arbejdet og forfiner måske prototypen. Figur 

1 illustrerer engineering-processen og dens for-

skellige faser10.  

Engineering er ikke kun det, der binder fagene 

sammen. Det binder også forskellige arbejdsme-

toder sammen. Alt efter hvilken fase i processen 

eleverne befinder sig i, er der forskellige arbejds-

metoder, der er i spil. I undersøgelsesfasen skal 

eleverne arbejde med at finde svar inden for na-

turvidenskaben med eksperimenter, observatio-

ner og læsning. I andre faser arbejder de med in-

novationsprocesser eller produktudviklingspro-

cesser. På den måde udvikler eleverne både de-

res kompetencer til at undersøge, modellere, 

perspektivere og kommunikere gennem flere 

projekter i en tydelig progression gennem deres 

                                                           
9 Naturfagene dækker over natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet samt biologi, fysik/kemi og geografi i 
udskolingen. 
10 https://www.teachengineering.org/engrdesignprocess.php  

Figur 1 Faser i ingeniørens arbejdsmetode  

https://www.teachengineering.org/engrdesignprocess.php
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skoletid.

 

 Figur 2 Innovation og entreprenørskab, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – vejledning. www.emu.dk 

Engineering omfatter således den naturvidenskabelige metode i den undersøgende fase, men indeholder 

også en lang række andre metoder i processen fra problem til produkt. Med skolereformen blev der indført 

et tværgående tema omkring innovation og entreprenørskab, som skal indgå i alle skolens fag. Engineering 

har stor lighed med modeller for innovationsprocesser og entreprenørskab, inklusive modellen for innova-

tion og entreprenørskab i grundskolen, som Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har opstillet ( 

Figur 211). Engineering i undervisningen vil bidrage væsentligt til dette tema for naturfagene. 

I dag vil langt de fleste ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og teknikere komme til at arbejde med 

både engineering og naturvidenskabelig viden og metoder fx i forbindelse med produktudvikling. Derfor 

bør engineering også fylde langt mere i naturfagsundervisningen. Når eleverne arbejder med engineering 

udvikler de samarbejdsevner, kreativitet og kritisk tankegang 

og dermed ”21st Century Skills”12 (Figur 313), som er kompe-

tencer, der vil blive stor efterspørgsel på og som det er nød-

vendigt for eleverne at tilegne sig for at få succes i vidensam-

fundet. Som den amerikanske ingeniør og undervisningsek-

spert Ann Kaiser, udtrykker det:  

»Skoleelever bliver opdraget til, at der kun er ét rigtigt svar. 

Jeg vil bevæge dem væk fra den tanke og i stedet lære dem at 

tænke over alle muligheder, inden de vælger en løsning. De 

skal lære at tænke kritisk, samarbejde og løbende evaluere de-

res mål og udfordringer.« 14 

Citat Ann Kaiser, amerikansk ingeniør og undervisningsekspert. 

2.1 Projektets formål 
Udvikling af børn og unges kompetencer inden for teknologi og teknologiske løsninger er vigtigt, for at de 

kan begå sig i et fremtidigt samfund og for at flere udvikler en interesse for at være med til at løse de pro-

blemer og udfordringer, vi vil stå overfor i fremtiden.  

Projektets formål er at bringe engineering ind i den danske grundskole, så lærerne opnår kompetence til at 

anvende den udviklede danske engineering-didaktik i undervisningen og så elevernes interesse og motiva-

tion for at arbejde med teknologi og naturfag øges. Gennem en anvendelsesorienteret og problemløsende 

arbejdsmetode opnår eleverne teknologisk og naturvidenskabelig indsigt og engineering-kompetencer som 

                                                           
11 http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning-0, afsnit 3.2 Innovation og entrepre-
nørskab som procesorientede forløb 
12 https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills 
13 http://computermasti.in/wp-content/uploads/2013/11/features-21st-century-skills.png  
14 http://karriere.jobfinder.dk/artikel/boern-skal-taenke-som-ingenioerer-2930  
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Figur 3 21st Century Skills 

http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning-0
https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills
http://computermasti.in/wp-content/uploads/2013/11/features-21st-century-skills.png
http://karriere.jobfinder.dk/artikel/boern-skal-taenke-som-ingenioerer-2930
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en del af almendannelsen samtidig med at flere elever på sigt vælger en teknisk eller naturvidenskabelig 

uddannelse og karrierevej. 

Dette formål vil vi opnå ved at  
1. Udvikle et didaktisk design til at arbejde med engineering i grundskolen. 

2. Uddanne og videreuddanne lærerstuderende, undervisere ved læreruddannelserne og lærere i en-

gineering-didaktik. 

3. Udvikle nye og videreudvikle eksisterende undervisningsmaterialer der bliver anvendt i grundsko-

len og understøtter engineering i undervisningen. 

4. Udvikle nye og videreudvikle eksisterende events og konkurrencer, hvor eleverne benytter enginee-

ring og hvor der er fokus på engineering og ingeniørers, naturvidenskabelige kandidaters og faglær-

tes uddannelse og arbejde. Samtidig kobler vi eksisterende events og konkurrencer med fokus på 

engineering til projektet. 

5. Formidle projektets resultater på flest mulige platforme; skabe dialog og perspektivering omkring 

engineerings betydning i samfundet og vise hvilke uddannelses- og karriereveje engineering-kom-

petencer giver. 

Gennem projektets aktiviteter vil vi skabe en fælles forståelse af engineering på tværs af aktører på uddan-

nelsesområdet og styrke fokus på og erfaring med engineering i grundskolen. 

2.2 Målsætninger for projektet 
De konkrete målsætninger for projektet omhandler identifikation af succesfulde engineering-aktiviteter, 

erfaringer med engineering-didaktikken samt kompetenceløft hos grundskolelærere, undervisere på lærer-

uddannelserne og lærerstuderende samt at elever på mellemtrinnet og i udskolingen har deltaget i forløb 

med engineering-aktiviteter og at der er set tegn på engineering-kompetencer hos eleverne. Ved projektets 

afslutning i 2020 er områderne for disse målsætninger blevet evalueret. 

Målsætningerne er bl.a. fastsat ved en række procentsatser i forhold til at evalueringen finder sted i sep-

tember-oktober 2019. I første fase af programperioden, som denne projektbeskrivelse dækker over, vil pro-

jektet nå en stor andel af målgrupperne elever og undervisere indenfor primært naturfagene. Et markant 

kompetenceløft hos underviserne og synligt øgede engineering-kompetencer hos eleverne kræver en læn-

gerevarende indsats og procentsatserne angivet i målsætningerne vil derfor stige i programperiodens næ-

ste faser. Ligeledes kan man i de senere faser af programperioden udvide målgruppen til undervisere fra 

andre fagmiljøer, så engineering udbredes og forankres bredt i alle lærergrupper.  

Målsætningerne i projektet er følgende:   

1. Projektet har identificeret 5 til 8 interne og eksterne engineering-aktiviteter (jf. afsnit 5.1.1), som 

har været succesfulde ud fra aktiviteternes egne succeskriterier, og som fremadrettet kan blive for-

ankret og udbredt i undervisningen.  

2. Lærere: 

a. Mindst 25 % af alle grundskolelærere, som underviser i naturfag15 (ca. 3.000 lærere), har 

gennemført et forløb i forbindelse med en eller flere engineering-aktiviteter.  Heraf har 30 

% (dvs. ca. 900 lærere) oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-

aktiviteter i undervisningen. 

b. Mindst 80 % af alle naturfaglige undervisere på læreruddannelserne (ca. 50 undervisere) 

har deltaget i efteruddannelse i engineering-didaktik. Heraf har 20 % (ca. 10 undervisere) 

                                                           
15 Natur/teknologi på mellemtrinnet og biologi, fysik/kemi og geografi i udskolingen.  
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oplevet et kompetenceløft i forhold til at undervise i engineering-didaktik på læreruddan-

nelserne. 

c. Mindst 50 % af alle naturfaglige lærerstuderende (ca. 450 lærerstuderende) har beskæfti-

get sig med engineering-aktiviteter. Heraf har 33 % (ca. 150 lærerstuderende) oplevet et 

kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen. 

3. Elever: 

a. Mindst 20 % af alle elever på mellemtrinnet og i udskolingen (dvs. ca. 70.000 skoleelever) 

har deltaget i et forløb, som inddrager en eller flere engineering-aktiviteter. Blandt de 25 % 

grundskolelærere nævnt i pkt. 2.a ovenfor har 75 % af lærerne (dvs. ca. 2250 lærere) set 

tegn på engineering-kompetencer hos eleverne. 

 

3 Målgruppe 
Næsten alle børn besidder omkring skolestart evnen til divergent tænkning, at tænke ”ud af boksen”, men 

for voksne er det kun to procent, der har bevaret denne evne16. Det tyder på, at børn på trods af deres nys-

gerrighed aflærer denne evne op gennem uddannelsessystemet, bl.a. på grund af den måde, hvorpå de 

som elever bliver vurderet og bedømt. For fremtidens medarbejdere – både ingeniører og naturvidenska-

belige kandidater men også mange andre faggrupper – er evnen til at tænke nyt og innovativt essentiel17, 

og derfor er det vigtigt, at undervisningen i grundskolen understøtter denne måde at tænke på jf. afsnit 2 

om 21st century skills. I engineering er divergent tænkning central, når der skal udvikles nye løsninger på et 

givet problem. Det er vigtigt, at vi allerede i grundskolen understøtter elevernes nysgerrighed og evne til at 

tænke utraditionelt.  

Lærerne i naturfagene spiller selvsagt en hel central rolle. Derfor er det vigtigt, at vi får engineering-didaktik 

forankret i lærernes praksis gennem et nyt didaktisk design til at arbejde med engineering i undervisningen. 

Projektet har derfor to målgrupper: 

 Elever i grundskolens 4. til 9. klasse. Dog udvikles engineering-didaktikken til alle klassetrin. 

 Naturfagslærere i grundskolen samt lærerstuderende og naturfaglige undervisere på læreruddan-

nelserne. 

4 Projektets organisering, samarbejdspartnere og risikoanalyse 
Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem Astra, Engineer the future, Naturvidenskabernes Hus og VIA 

University College. Astra bidrager gennem sit nationale netværk af regionale Astra-centre til projektets for-

ankring i hele landet, og bidrager til didaktisk kvalificering af de udviklede undervisningsressourcer. Engi-

neer the future er projektejer og varetager samtidig den overordnede formidling om projektet og bidrager 

gennem sit netværk af partnervirksomheder med konkrete cases og rollemodeller, som kan inddrages i un-

dervisningsmateriale og undervisningsforløb, events, konkurrencer og andre arrangementer. Naturviden-

skabernes Hus har stor erfaring med uddannelsesprojekter og varetager projektledelsen og bidrager med 

konkrete aktiviteter, der kan understøtte engineering, fx Naturfagsmaraton, som er et tilbud til landets 5. 

                                                           
16 http://videnskab.dk/blog/divergent-taenkning-en-vigtig-ingrediens-i-kreative-processer  
17 https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills  

 

http://videnskab.dk/blog/divergent-taenkning-en-vigtig-ingrediens-i-kreative-processer
https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills


9 
 

og 6. klasser18. VIA University College har stor erfaring med forsøgs- og udviklingsaktiviteter på bl.a. grund-

skoleområdet og varetager udviklingen af engineering-didaktikken samt efteruddannelse af lærere og un-

dervisere på læreruddannelserne.  

Projektets øvrige samarbejdspartnere bliver inddraget der, hvor de har kompetencer og ressourcer, som er 

vigtige for udvikling og kvalificering af projektets mange aktiviteter, fx kan virksomheder bidrage med cases 

til undervisningsmaterialer og konkurrencer, kommunerne kan bidrage til forankring af engineering-didak-

tikken på skolerne mens andre samarbejdspartnere såsom universiteterne kan bidrage til udviklingen af 

engineering-didaktikken. Professionshøjskolen UCC bidrager sammen med VIA University College til at pro-

jektet omfatter landets to største læreruddannelser, som tilsammen underviser halvdelen af landets lærer-

studerende. Insero A/S er i gang med at etablere et nationalt ressourcecenter for teknologi i naturfagsun-

dervisningen og udvikler i den forbindelse et grundkursus i engineering-modeller for lærere, som vil arbejde 

med teknologiforløb i deres egen undervisning. VIA University College vil sammen med Astra, Professions-

højskolen UCC og naturfagslærere fra fire skoler i hhv. Lyngby-Taarbæk Kommune og Horsens Kommune - 

bl.a. på baggrund af Insero A/S’s kurser og et review af international forskning på området - bearbejde, sy-

stematisere, beskrive og afprøve en dansk engineering-didaktik til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling 

ligesom de vil inddrage ingeniøruddannelserne i arbejdet.  

4.1 Projektets organisering 
Projektets organisering er illustreret i Figur 4. Projektet er organiseret med den teknologiske alliance Engi-

neer the future som projektejer. Ghita Wolf Andreasen har det overordnede ansvar for projektet og styre-

gruppen. Ghita er international civiløkonom, MBA og projektdirektør for Engineer the future. Ghita har 

stærk ledelseserfaring fra både det private og offentlige ligesom hun er meget erfaren med implementering 

af komplekse projekter – både nationale og europæiske projekter. Ghita anvender omkring 20 % af arbejds-

tiden på dette projekt.  

Den overordnede projektledelse varetages af Naturvidenskabernes Hus. Maiken Lykke Lolck, cand.scient. i 

fysik, er udviklingschef i Naturvidenskabernes Hus og projektleder for ”Engineering i skolen”. Maiken har 

mange års erfaring med undervisning, formidling og udviklingsarbejde med fokus på naturvidenskab og tek-

nologi.  Hun har projektledererfaring fra flere projekter og senest som projektleder af det succesfulde pro-

jekt Rumrejsen 2015. Maiken anvender omkring 50 % af arbejdstiden på dette projekt. 

I projektets styregruppe er repræsentanter fra Engineer the future samt projektets øvrige hovedpartnere; 

Astra, Naturvidenskabernes Hus og VIA University College. Der afholdes styregruppemøder hvert halve år. 

Ud over projektejer og projektleder er de andre centrale personer på projektet 

 Astra: Dorte Salomonsen er cand.scient. i biologi og udviklingschef i Astra, hvor hun har ansvar for 

den naturfagsdidaktiske indsats samt udvikling og evaluering af projekter. Suzie Auener, konsulent i 

Astra, Naturfagsvejleder (PD) og har 10 års erfaring med undervisning i grundskolen. 

 VIA University College: Martin Krabbe Sillasen er cand.scient. i fysik og matematik, ph.d., docent i 

naturfagsdidaktik. Elsebeth Jensen er uddannet folkeskolelærer i 1987, cand.pæd. i pædagogik 

1998 og ph.d. i 2007 i almendidaktik. Fra januar 2011 uddannelseschef for Læreruddannelsen og HF 

i Nr. Nissum, Skive, Silkeborg og Aarhus Professionshøjskolen VIA University College. 

 Engineer the future: Camilla Zacho er cand.scient. i biologi og matematik og uddannelseskonsulent i 

Engineer the future.  

                                                           
18 http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/forside.aspx  

http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/forside.aspx
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Projektets aktiviteter er opdelt i fem projektområder med hver sin tovholder og med flere samarbejdspart-

nere. I de enkelte aktiviteter inddrages desuden en lang række samarbejdspartnere, herunder science cen-

tre, kommuner, universiteter, virksomheder og skoler, som sikrer projektets udbredelse og forankring i hele 

landet, se listen i afsnit 0. 

For kompetenceudviklingsaktiviteterne under projektområdet ”Didaktik og uddannelse” etableres en styre-

gruppe, som er sammenfaldende med styregruppen for ”Engineering i Skolen”, blot er Professionshøjskolen 

UCC, Lyngby-Taarbæk Kommune, Horsens Kommune, Holstebro Kommune og Vejle Kommune også repræ-

senteret. Denne styregruppe afholder styregruppemøder om kompetenceudviklingsaktiviteterne i forlæn-

gelse af styregruppemøderne for det overordnede projekt ”Engineering i Skolen”. 

Der etableres et advisory board, der har en overordnet rådgivende funktion i forhold til projektets styre-

gruppe, og som er tovholder på at arrangere en årlig konference om ”Engineering i skolen” og de bredere 

perspektiver. Boardet vil bl.a. skulle bidrage med konkrete anbefalinger til projektets styregruppe i forlæn-

gelse af den projektevaluering, der vil blive foretaget af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter jf. 

afsnit 6. Advisory boardet vil blive etableret, således at der er armslængde både i forhold til Engineer the 

Future som projektejer og i forhold til projektets styregruppe. Akademiet for de Tekniske Videnskaber 

(ATV) har givet tilsagn om, at være ansvarlig for drift og sekretariatsbetjening af advisory boardet. Boardet 

vil få deltagelse af universitetsrepræsentanter, Engineer the futures partnervirksomheder, ATV’s tema-

gruppe for science og engineering i uddannelserne, repræsentanter fra fondene bag projektet og gerne 

med repræsentanter fra både Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-

ling og Forsknings- og Uddannelsesministeriet.  

 

4.2 Samarbejdspartnere 
Samarbejdspartnerne dækker over en lang række organisationer, virksomheder, kommuner og uddannel-

sesinstitutioner m.m., som er angivet i listen nedenfor. Interessetilkendegivelser fra samarbejdspartnere er 

samlet i bilag 1. Den geografiske spredning af samarbejdspartnere og parterne i projektgruppen skal under-

støtte den nationale forankring af projektet. 

Figur 4 Organisationsdiagram. 
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Tætte samarbejdspartnere, som på forhånd har konkrete opgaver i projektet: Akademiet for de Tekniske 

Videnskaber, Insero A/S, Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) og Professionshøjskolen 

UCC. 

Kommuner som deltager i kompetenceudvikling af lærere: Holstebro, Horsens, Lyngby-Taarbæk og Vejle.  

Samarbejdspartnere, som inddrages i konkrete delaktiviteter i projektet:  

 Partnervirksomheder i den teknologiske alli-

ance Engineer the future (ca. 40 virksomhe-

der)19.  

 Science centre: Experimentarium, Post & 

Tele Museum, Science Museerne, Tycho 

Brahe Planetarium, Universe og Økolariet. 

 Universiteter: DTU, Syddansk Universitet, 

Aalborg Universitet og Aarhus Universitet  

 Kata-fonden. 

 FIRST Scandinavia20 og LEGO Education21.  

4.3 Risikoanalyse for et succesfuldt pro-

gram 
Med et ambitiøst program følger en række risici, 

som projektleder, styregruppe og advisory board vil 

arbejde aktivt for at reducere i projektets løbetid. 

Vigtige barrierer for et succesfuldt program vurde-

res til at være lærernes og kommunernes modstand 

mod endnu et projekt, manglende prioritering og 

ressourcer hos virksomheder, udfordringer med fi-

nansiering af et langsigtet program, elever og foræl-

dre lader sig forvirre af dagsordenen og modstand fra konkurrerende initiativer ifald sådanne eksisterer.  

Nedenfor er barriererne på de tre førstnævnte områder uddybet sammen med tiltag som kan afværge 

disse barrierer.  

1: Lærernes og kommunernes modstand mod endnu et projekt – ”projektitis”. Som nævnt i afsnittene i 

kapitel 5 vil vi arbejde for at integrere engineering-didaktikken og kurserne i eksisterende undervisning og 

netværk, kurser og uddannelser, alle undervisningsmaterialer og events knyttes til Forenklede Fælles Mål 

og kommunerne inddrages i projektet. Særligt det fagligt didaktiske referencepunkt for lærerne nævnes af 

Danmarks Lærerforening som meget vigtigt. VIA University College og Professionshøjskolen UCC vil være 

garant for denne tilgang. 

2: Manglende prioritering og ressourcer hos virksomhederne til at bidrage. Engineer the futures knap 40 

medlemsvirksomheder har netop deltaget i en undersøgelse, som kortlægger deres erfaring med skolesam-

arbejder og hvilke ønsker og behov de har, hvis de skal bidrage mere inden for den åbne skole. De efter-

                                                           
19 http://engineerthefuture.dk/Engineer-the-future-partnere 
20 http://firstscandinavia.org/  
21 https://education.lego.com/en-us  

 

Figur 5 Geografisk fordeling af partnere og samarbejdspartnere 

http://engineerthefuture.dk/Engineer-the-future-partnere
http://firstscandinavia.org/
https://education.lego.com/en-us
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spørger konkrete og veldefinerede opgaver, som de kan overskue og beder om en støttende hånd i proces-

sen22. Vi vil definere konkrete opgaver i programmet og vi har afsat ressourcer til at støtte dem undervejs. 

Det skal desuden være tydeligt for virksomhederne, at programmet bidrager til at sikre et fremtidigt rekrut-

teringsgrundlag af naturvidenskabelige og tekniske medarbejdere. 

3: Finansieringen af et langsigtet program. Ved at samlet et nationalt partnerskab i en ambitiøs indsats, 

hvor aktiviteterne indarbejdes i eksisterende indsatser og som evalueres løbende og langsigtet er det vores 

håb, at fondene vil se velvilligt på en langsigtet programtankegang, som kan skabe varige effekter i stedet 

for at satse på enkeltstående og kortvarige projekter. 

5 Aktiviteter 
Projektets aktiviteter er opdelt i fire projektområder (fraregnet projektledelse og evaluering), som på hver 

sin vis understøtter engineering i undervisningen. Nedenfor er en oversigt over områderne og de enkelte 

aktiviteter, som bliver beskrevet i de følgende afsnit.  

1. Didaktik og Uddannelse: tovholder VIA University College 

o Udvikling, afprøvning og optimering af didaktik til at undervise i engineering 

o Kompetenceudvikling af lærere og fagteams i en række kommuner. Opbygning af faglige 

netværk der støtter udbredelse og fastholdelse af engineering-fokus 

o Efteruddannelse af undervisere på læreruddannelserne og kompetenceudvikling af lærer-

studerende 

o Vejledning og udbredelse af engineering til øvrige kommuner 

o Lærerstuderende på virksomhedssafari 

o Engineering og teknologi på Big Bang-konferencen 

2. Undervisningsmaterialer: tovholder Astra 

o Udvælgelse, versionering samt udvikling af undervisningsressourcer 

o Videreudvikling af eksisterende website til præsentation af undervisningsmaterialer 

o Formidling af undervisningsforløbene på lærerarrangementer eller konferencer  

3. Konkurrencer: tovholder Naturvidenskabernes Hus 

o Engineering i Naturfagsmaraton 

o Naturfagsmaraton på læreruddannelsen 

o Unge forskere - talentkonkurrence 

4. Events og formidling: tovholder Engineer the future 

o Besøgsordning: Bestil en ekspert 

o Naturvidenskabsfestival 

o Engineering Day 

o Formidling 

5.1 Didaktik og Uddannelse 
Området Didaktik og Uddannelse har VIA University College som tovholder.  

                                                           
22 ”Skole-virksomhedssamarbejde - en del af løsningen”, april 2016, Engineer the Future i samarbejde med Deloitte 
Consulting 
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5.1.1 Udvikling af didaktik til at undervise i engineering  
Der findes ikke en velbeskrevet dansk didaktik for, hvordan man arbejder med engineering i undervisningen 

i grundskolen. Der er derfor behov for udvikling af et didaktisk design til at arbejde med engineering i un-

dervisningen på alle trin i grundskolen. Da engineering-didaktik har mange fælles træk med IBSE23-didaktik-

ken og problem baseret læring (PBL) vil det være en god ide at bygge videre på disse, fordi både IBSE og PBL 

er velkendte i uddannelsessystemet. 

Der vil i projektet blive gennemført en omfattende undersøgelse af alle relevante engineering-aktiviteter i 

Danmark rettet mod grundskolen de seneste 10 år. Undersøgelsen vil være en systematisk og kvalitativ 

gennemgang af alle relevante og tilgængelige udviklingsprojekter, policy papirer og forskningsprojekter 

med henblik på at skabe et overblik over de eksisterende erfaringer i Danmark. Undersøgelsen suppleres 

med et review af international litteratur med henblik på at formulere state-of-art baserede kriterier for de-

sign af engineering-didaktikken. Heri medtænkes træk fra IBSE-didaktikken og PBL. Med til disse undersø-

gelser hører en analyse af, hvordan engineering fortolkes i praksis i Danmark og hvordan man kan styrke og 

forene eksisterende tiltag omkring engineering. På baggrund af ovenstående udarbejdes en engineering-

didaktik, som kan anvendes ind i projektet såvel som i fremtiden. 

Udvikling af en engineering-didaktik til grundskolen vil foregå i et samarbejde mellem VIA University Col-

lege, Insero A/S, Professionshøjskolen UCC samt Astra. VIA University College etablerer en arbejdsgruppe 

med deltagere både fra læreruddannelsen og ingeniøruddannelsen, der i samarbejde med andre partnere 

udvikler en engineering-didaktik. Arbejdsgruppen er forankret i VIA University Colleges Program for Mate-

matik- og Naturfagsdidaktik, som bedriver forsknings- og udviklingsaktiviteter rettet mod både grundsko-

len, læreruddannelsen og læreres efteruddannelse. I tilknytning til didaktik-udvikling etableres en ekspert-

gruppe med repræsentanter fra didaktiske miljøer ved kendskab til engineering, fx (Aalborg Universitet, 

DTU, SDU). Ekspertgruppen indkaldes til møder, hvor den udviklede engineering-didaktik diskuteres og kva-

litetssikres. 

Leverancer:  

 Oversigt over engineering-aktiviteter rettet mod grundskolen de seneste 5 år. 

 Review af international forskningslitteratur om engineering-didaktik og formulering af state-of-the-

art baserede kriterier for engineering-didaktik.  

 En overordnet beskrivelse af en dansk engineering-didaktik inkl. didaktikkens læringsforståelse, 

grundlæggende principper samt en grafisk model for didaktikken. 

 Specifikke engineering-didaktikker for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor progressionen 

fremgår. 

 Beskrivelse af sammenhæng mellem engineering-didaktikken og grundskolens Forenklede Fælles 

Mål. 

 

5.1.2 Efteruddannelse af undervisere på læreruddannelserne og kompetenceudvikling af lærer-

studerende 
Gennem projektet forankres engineering-didaktikken bredt hos lærere i naturfag, men også hos lærere i 

matematik og faget håndværk og design i grundskolen24. En vej mod dette mål vil være at implementere 

                                                           
23 IBSE: Inquiry-Based-Science-Education, se http://www.emu.dk/modul/inquiry-based-science-education-ibse  
24Lærerne i matematik samt håndværk og design er inkluderet, fordi der er naturlige samarbejdsflader i forhold til at 
arbejde med engineering. 

 

http://www.emu.dk/modul/inquiry-based-science-education-ibse
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engineering-didaktikken i læreruddannelsen. Tabel 1 nedenfor viser, hvor mange lærerstuderende der på-

begyndte undervisningsfagene samlet set i perioden 2013-201525. Der vil potentielt være mulighed for at 

opnå stor spredningseffekt til grundskolen ved at uddanne lærerstuderende i naturfag, matematik samt 

håndværk og design i engineering-didaktik.  

Tabel 1 Lærerstuderendes undervisningsfagsvalg i matematik, biologi, fysik/kemi, geografi, natur/teknologi samt håndværk og de-
sign i perioden 2013-2015 

Undervisningsfag Antal påbegyndte studerende i under-

visningsfaget i perioden 2013-2015 

Procentandel af samtlige undervis-

ningsfagsvalg i perioden 2013-2015 

Matematik 1-6 kl. 602 4 % 

Matematik 4-10 kl. 1881 12 % 

Biologi 399 3 % 

Fysik/kemi 317 2 % 

Geografi 302 2 % 

Natur/teknologi 382 2 % 

Håndværk og design 93 1 % 

 

Implementering af engineering-didaktikken i læreruddannelsen går gennem læreruddannelsens undervi-

sere i de pågældende fag. I samarbejde med de faglige foreninger og nationale faggrupper afholdes kurser 

for underviserne på læreruddannelserne. På kurser inspireres undervisere på læreruddannelserne til kom-

petenceudvikling af lærerstuderende indenfor engineering-didaktikken. Intentionen er at underviserne ef-

terfølgende integrerer engineering-didaktik i deres undervisning. I Tabel 2 er der et overslag over antal un-

dervisere ved læreruddannelserne som potentielt kan deltage i kurser om engineering.  

Tabel 2 Estimeret antal undervisere i matematik, naturfag(bio, fy/ke, geo, na/te) samt håndværk og design ved læreruddannelserne 

Undervisningsfag Cirka antal undervisere ved alle professionshøjskoler 

Matematik 100-120 

Naturfag (biologi, fysik/kemi, geografi, na-

tur/teknologi) 

45-50 

Håndværk og design 12-15 

 

Kurserne i engineering-didaktik for undervisere på læreruddannelserne afholdes i forbindelse med de fag-

lige foreningers årlige kurser og årsmøder for de nationale faggrupper. 

Leverancer: 

 Udvikling af kursus/workshop-koncept om engineering i undervisningen for undervisere ved lærer-

uddannelserne. 

 Afholdelse af ét årligt 1-2 dages kursus for undervisere fra alle landets læreruddannelser 

5.1.3 Kompetenceudvikling af lærere og fagteams 
Udvikling, test, tilpasning og implementering af engineeringdidaktikken, foregår i en række faser. Der sam-

arbejdes med den del af projektet, hvor der udvikles læringsmaterialer. Aktiviteter i fase 1-3 foregår i tæt 

                                                           
25 Professionshøjskolernes sekretariat: http://www.uc-dk.dk/da/hvem-er-vi-ny/organisation.html  

http://www.uc-dk.dk/da/hvem-er-vi-ny/organisation.html
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samarbejde med de involverede skoler og lærere.  I fase 4-5 er det væsentligt at opskalering til mange læ-

rere og mange skoler foregår på et robust og gennemtestet grundlag og gennem ASTRAS allerede etable-

rede kommunikationskanaler. 

 

Fase 1 (marts-juni 2017): Praksisnær udvikling af engineeringdidaktik  

Aktivitet: To projektgrupper - hver bestående af 6 lærere (fra hhv. Lyngby-Tårbæk Kommune og Horsens 

Kommune) og 3-4 projektmedarbejdere fra hhv. VIA, UCC og ASTRA - udvikler grundlaget for den kompe-

tenceudvikling, der skal finde sted i de efterfølgende faser. 

Målsætning for aktivitet: Udvikling, formulering og en foreløbig afprøvning af en 1. version af en enginee-

ring-didaktik og undervisningseksempler (med tilhørende præcisering af de krævede lærerkompetencer) 

under realistiske forhold, med inddragelse af lærernes praksiserfaring og projektmedarbejdernes didaktiske 

forskningsviden. 

Målsætning for deltagende lærere: Målsætningen for fasen går primært på produktet/aktiviteten, nemlig at 

udvikle 1. version af en engineering didaktik og undervisningseksempler. Deltagerne samler, systematiserer 

og dokumenterer erfaringerne fra denne forskningsbaserede udviklingsproces.  

Sekundært får de deltagende lærere træning i målsat, eksperimenterende projektundervisning samt delta-

ger i erfaringsudviklingen, og vil herigennem få viden om: 

 indholdet i en dansk engineering-didaktik, herunder hvordan engineering-aktiviteter kan indgå i 
fælles mål for naturfagene i grundskolen 

 kommunikation omkring didaktik 
 

Endvidere udvikler lærerne kompetencer til: 

 iagttagelse af tegn på læring 

 indsamling af data  

 fremlæggelse, evaluering, problemformulering og problemløsning i projektgrupper.  
 

Fase 2: (august-december 2017): Afprøvning i pilotprojekt 

Aktivitet: Afprøvning af engineering-didaktik version 1 under realistiske omstændigheder. Der deltager 71 

lærere fra ca. 50 skoler i fire kommuner. 
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Målsætning for aktivitet: Afprøvning, justering, forbedring og præcisering af den afprøvede engineering-

didaktik. Afprøvning og justering af læremidler/ projektforløb. Udvikling af kursusindhold til fase 3 og 4. 

Første gennemløb af kompetenceudvikling af ”engineering-grundkompetencer” hos de deltagende lærere. 

Målsætning for deltagende lærere: Lærerne får viden om engineering-undervisning: 

 hvad der ligger i betegnelserne ”engineering i undervisningen” og ”engineering-forløb” 

 hvad forskellen er på at undervise i ”science/naturfag” og i ”engineering” 

 hvad forskellen er på at undervise i ”teknologi” og i ”engineering 

 kendskab til engineering-processer og hvordan en engineering-proces kan brydes ned i - og bygges 
op af – delprocesser 

 indholdet i en dansk engineering-didaktik, herunder hvordan engineering-aktiviteter kan indgå i 
fælles mål for naturfagene i grundskolen 

 

Mål for kompetenceudvikling: Lærerne kan udvikle, gennemføre og evaluere engineering-aktiviteter som 

eksempelvis: 

 tværfaglige projektforløb 

 åbne og problemløsende forløb, herunder stilladsering af eleverne og planlægning af didaktiske si-
tuationer, der fremmer elevernes innovative tænkning 

 produktorientering, processtyring og optimering 

 praksisrettet undervisning med inddragelse af naturfaglig viden 

 evaluering af og feedback i relation til elevernes udbytte af engineering.  
 

Mål for lærernes praksisændring: Lærerne vil 

 Arbejde med at planlægge, afgrænse indhold i og opstille klare læringsmål for engineering-aktivite-
ter 

 Integrere målsatte engineering-aktiviteter i de fællesfaglige fokusområder 

 Formativt evaluere læringen og give feedback til eleverne. 
 

Kompetenceudviklingsaktiviteterne i Fase 2 og Fase 3 tilrettelægges, så de kan indgå som undervisningsak-

tiviteter i diplommodulerne ”Udvikling af naturfaglig kultur” (Fase 2) og ”Faglig vejledning” (Fase 3) i natur-

fagsvejlederuddannelsen.  

Det forventes at cirka 10% af lærerne som deltager i fase 2 eller 3 går til prøve i mindst 1 af diplommodu-

lerne.  

Der er indgået aftale med Vejle Kommune om formel kompetenceudvikling af 16-17 lærere efter denne 

model.  

Fase 3 Kompetenceudvikling under inddragelse af hele naturfagsteamet på en skole (januar-december 

2018):  

Workshops, didaktik og læremidler, som er optimeret i fase2, anvendes i denne fase. Det første halve år 

foregår kompetenceudvikling af 3-5 lærere fra hver skole, organiseret i en praksisnære forløb. Lærere ar-

bejder med tilpasning af engineeringaktiviteter i egen praksis og deltager i erfaringsudveksling med lærere 

fra de andre skoler i kommunen med henblik på at implementere didaktikken. Fagteamet på skolerene ind-

drages i udvikling og implementering. I andet halvår af denne fase involveres flere lærere fra skolerne. I 
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samarbejde med den lokale science-koordinator op bygges faglige netværksaktiviteter omkring enginee-

ring. Didaktikudviklingen afsluttes. 

Aktivitet: Trin 1:Afholdelse af kurser i engineering-undervisning for ca. 104 lærere med indbygget praksisaf-

prøvning og inddragelse af kolleger gennem samarbejde i fagteamet. Trin 2: En gentagelse af trin 1 men 

med netværksmøder i stedet for kursusgange. 

Målsætning for aktivitet: At kompetenceudvikle hele naturfagsteamet på en skole med henblik på enginee-

ring-undervisning. Nogle (primære) lærere deltager i kursus/netværksaktiviteter, mens andre (sekundære) 

lærere er modtagere og aktive medspillere i fagteamet. Med aktive medspillere menes, at sekundære læ-

rere engageres i planlægning, afprøvning og evaluering af engineering-aktiviteter i egen undervisningsprak-

sis i samarbejde med primærlærere.  

Målsætning for deltagende lærere: De mål, som er afprøvet i fase 2, fastholdes for alle involverede lærere. 

For lærere, som deltager i kursusaktiviteter (Trin 1) og/eller netværksaktiviteter (Trin 2), vil desuden gælde 

følgende mål: 

Lærerne får viden om:  

 hvad der er af tilbud og udbydere af lærematerialer og kursusaktiviteter inden for engineering i DK 

 hvordan man ser på engineering i undervisningen i en række andre lande 
 

Mål for kompetenceudvikling: Lærerne kan arbejde med: 

 eksplicit inddragelse af engineering-aktiviteter i fællesfaglige fokusområder 

 progression i undervisning og læring i naturfag i egen undervisning og gennem hele skolens lære-
plan 

 brug af eksterne aktører, fx virksomheder, i inspiration, problemløsning og evaluering 

 integration af ”eksterne” events som fx konkurrencer og temauger i egen undervisning 

 undersøgelser i egen undervisning i interaktion med kolleger, herunder indsamling af ”data/em-
piri”. 

 udveksling af ideer, planlægning, erfaringer og data i fagteamet 
 

Mål for praksisændring: Lærerne vil i højere grad end før den gennemførte kompetenceudvikling: 

 I fællesskab med andre lærere planlægge og/eller tilrette engineering-forløb og gennemføre dem i 
undervisningen 

 På integrerende vis anvende elementer af engineering-didaktikken i forbindelse med deltagelse i 
events, konkurrence mv., så der kommer mere sammenhæng og tydeligere progression i undervis-
ningen set med elevernes øjne 

 Indsamle empiri fra egen undervisning, diskutere den med kolleger i fagteamet og bruge diskussio-
nen som afsæt for nye tiltag 

 

Også hørende til fase 3: Skærpelse af målsætningerne vedrørende ledernes praksis  

Målsætning: Det forventes at lederne i fase 3 og videre frem vil arbejde med at: 

 oprettet og igangsætte et naturfagsteam, hvis skolen ikke allerede har et, herunder fastlæggelse af 
hvilke lærere der er medlem af teamet 

 udpege en leder/koordinator for fagteamet 
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 (sammen med koordinatoren) fastlægge procedurer for indkaldelse af møder, registrering af afbud 
til møder, udarbejdelse af dagsorden og skrivning af referat 

 gøre det klart hvilke resurser (herunder timer til møder) fagteamet har til rådighed  

 støtte fagteamet i kompetenceudviklingen i dette projekt, herunder holde sig orienteret om hvilke 
opgaver vi giver til fagteamet og hvordan teamet kan arbejde med dem  

 vise tydelig interesse for lærernes samarbejde, herunder give støtte til fagteamet og fagteamkoor-
dinatoren og følge med i, hvilke udfordringer og ideer fagteamet fremadrettet tager op 

 kortlægge hvilke roller lærerne indtager i et fagteam og inddrage denne viden i feedback til fagtea-
met evt. i form af udviklingssamtaler 

 arbejde med hvordan indsamlet empiri og/eller testresultater kan anvendes fremadrettet i et fag-
team 

 støtte fagteamkoordinatorens arbejde bla. i forhold til andre skoler (netværk) og i forhold til kom-
munens pædagogiske udviklingstiltag. 

 operationalisere af fagteamets rolle som en udviklingsfaktor i skolens pædagogiske kultur 
holde fokus på planer for at integrere fagteam i skolens (langsigtede) pædagogiske udviklingsplaner 

Fase 4 (august 2018-december 2019): Spredning til andre skoler i deltagende kommuner.  

Spredning til kommunens øvrige skoler vil ske i et tæt kommunalt samarbejde, som vil blive koordineret af 

kommunens naturfagskoordinator. Ressourcelærerne fra de initiale skoler vil fungere som ambassadører, 

der sikrer praksisbaseret videnspredning til kollegerne, arbejdet vil ske med ledelsesopbakning og proces-

sen skal tilpasses og ske med respekt for den enkelte kommunes praksis.  

Astras regionale kontorer i Vejle og København vil i denne fase samarbejde med kommunernes naturfags-

koordinatorer, og støtte etablering eller involvering af et netværk af naturfagslærere i kommunen omkring 

videndeling vedrørende engineering i undervisningen. Astra vil desuden støtte ledelse og naturfagskoordi-

nator i kommunen i at få skabt synlighed omkring indsatsen samt at få inkluderet engineering i relevante 

kommunale strategier og handleplaner. 

Aktivitet: Spredning af erfaringer med engineering-undervisning til deltagende kommuners øvrige skoler 

(som ikke deltog i fase 2-3) gennem netværksmøder i de kommunale naturfaglige netværk. I alt forventes 

cirka 50 lærere fra øvrige skoler at deltage. Ressourcelærere fra de initiale skoler underviser lærere fra de 

øvrige skoler. Indsatsen koordineres af kommunens naturfagskoordinator med støtte fra skoleledere og 

ASTRA. 

Lærerne får viden om:  

 hvad der er af tilbud og udbydere af lærematerialer og kursusaktiviteter inden for engineering i DK 
 

Mål for kompetenceudvikling. Lærerne kan arbejde med: 

 eksplicit inddragelse af engineering-aktiviteter i fællesfaglige fokusområder 

 brug af eksterne aktører, fx virksomheder, i inspiration, problemløsning og evaluering 

 integration af ”eksterne” events som fx konkurrencer og temauger i egen undervisning 

 udveksling af ideer, planlægning, erfaringer og data i fagteamet 
 

Fase 5: (januar 2019-december 2019): Spredning til skoler i andre kommuner 

Overordnede mål for fase 5 
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 Udbredelse af kendskab til engineering-didaktik og tilhørende undervisningskompetencer til skoler 

og kommuner i hele landet 

 Styrke og konkretisere engineering-didaktikken i den naturfagsdidaktiske diskurs 

Aktiviteter i fase 5: 

Astras forankringsafdeling er en af hovedaktørerne i spredningsfasen. Arbejdet koordineres med VIA og 

UCC. Afdelingen er organiseret med forankringskonsulenter i hver af de 5 regioner og har i kommunerne 

samarbejde med en eller flere naturfagskoordinatorer. Pr. 10.01.17 har de samarbejde med naturfagskoor-

dinatorer fra 86 ud af landets 98 kommuner. Kommunerne tilbydes en årlig samtale ud fra naturfagskom-

passet, hvor kommunens samlede naturfagsindsats kortlægges. Der kan på den baggrund igangsættes ud-

viklingsinitiativer. 

  

http://astra.dk/forankring/koordinatorer
http://astra.dk/forankring/koordinatorer
http://astra.dk/naturfagskompas
http://astra.dk/naturfagskompas
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Niveau Indsats Leverance 

Nationalt Astra afholder et nationalt møde for naturfagskoordina-

torer med formidling af erfaringerne fra de første kom-

muners erfaringer med projektet og information om 

mulighederne for udviklingsarbejde i øvrige kommuner. 

 Afholdelse af nationalt koor-

dinatormøde med fokus på 

bl.a. engineering. 

Regionalt Astra samarbejder om opsamling og koordinering, samt 

afsøger muligheder for at inddrage kommuner i alle re-

gioner. Der arbejdes videre i Region Midtjylland og Re-

gion Hovedstaden og der opsøges desuden kommuner i 

de regioner, der ikke har deltaget i første del af projek-

tet, dvs. Region Sjælland, Region Syd og Region Nordjyl-

land. 

 Koordinering på interne mø-
der i Astra.  

Kommunalt Astras indsats er i denne del, at skabe kendskab til pro-

jektet i landets kommuner, opsøge nye kommuner samt 

bistå interesserede kommuner i en udviklingsproces 

mhp. deltagelse i projektet eller tilrettelæggelse af et 

kompetence- udviklingssamarbejde med det lokale UC. 

Da der i Engineering i skolen indgår kapacitetsudvikling 

af læreruddannere ved UC’erne, vil Astra arbejde tæt 

sammen med de lokale UC’er om kontakt til og dialog 

med kommuner om Engineering og mulighederne for 

kompetenceudvikling af lærerne.  

Ud fra kompassamtaler og Astras løbende dialog med 

naturfagskoordinatorerne kortlægges kommunernes 

udviklingsinitiativer og interesser. De kommuner, der 

har udtrykt interesse for at udvikle deres undervisning 

ift. engineering kontaktes. Processen for dette vil være 

forskellig fra kommune til kommune og ske i samar-

bejde med naturfagskoordinatoren, så det udmøntes i 

samspil med eksisterende initiativer i kommunen. I sam-

arbejde med naturfagskoordinatorer skal forvaltning og 

evt. skoleledelse i interesserede kommuner inddrages 

og forpligtes, eksempelvis ved at trække på ressource-

personer fra de første fire kommuner. Allerede nu mod-

tager Engineer the future henvendelser fra kommuner, 

der ikke er klar til at deltage i projektet på nuværende 

tidspunkt, men som udtrykker interesse for, at blive 

kontaktet i en senere fase af projektet. Ligeledes har 

Astra allerede gennemført kompassamtaler, hvor kom-

muner giver udtryk for det samme. Det er blandt andet 

 Støtte til udviklingsforløb 

gennem kontaktetablering 

mellem kommune og det lo-

kale UC. 

 

 Kortlægning af udviklingsøn-

sker vedrørende engineering 

gennem kompassamtaler 

med Astras naturfagskoordi-

natorer i 79 kommuner samt 

kontaktskabelse og kommu-

nikation med forvaltning 

m.fl. 

 

 Koordinering af kontakt 

mhp. formulering af opføl-

gende fondsansøgninger 

vedr. kompetenceudvikling 

af lærere og ledere i flere 

kommuner. Dette skal ske af 

Engineering-partnere i fæl-

lesskab med interesserede 

kommuner.  

 

 Der holdes løbende kontakt 

til de 6 kommuner der pt har 

udtrykt interesse for projek-

tet samt øvrige kommuner 

der undervejs i projektet 
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Kalundborg, Ballerup, Billund, Odense, Herning, og Ring-

købing-Skjern kommune. Der holdes en løbende kontakt 

med  

disse kommuner gennem projektet, mhp involvering i 

fase 5.  

melder sig interesserede 

(f.eks. på baggrund af hen-

vendelse eller kompassam-

tale) 

 

 Op til 8 nye kommuner, der 

ikke indgår i første del af En-

gineering i skolen involveres 

i projektet i fase 5 

 

Fagteams/ 
lærere 

I fase 5 arrangerer Astra åbne temadage i landets fem 

regioner. De deltagende lærere får på temadagen en 

indføring i engineering-didaktik og kendskab til lærings-

ressourcer. Erfaringsmæssigt deltager mellem 200 og 

300 naturfagslærere landet over på disse fem åbne te-

madage, som er rettet mod fagteams men også har del-

tagelse af enkeltlærere. Denne formidling er rettet mod 

alle fagteams og lærere. Derved kommunikeres bredt til 

lærere uanset om der er et kommunalt initiativ på om-

rådet. Desuden giver temadagene mulighed for at iden-

tificere interesserede fagteams på skoler, på skoler der 

efterfølgende kan kontaktes mhp. involvering i projek-

tet. 

 Afholdelse af 5 åbne tema-

dage om engineering i un-

dervisning i landets 5 regio-

ner   

 

 

Detaljerede målsætninger for fase 5, spredningsfasen: 

Målsætninger og forventede resultater fase 5 kompetenceudvikling: 

Målsætningen er, at 250 naturfagslærere fra mellemtrin og udskoling deltager i et 4 timers tema-kursus om 

engineering i naturfagsundervisningen. 

Resultaterne er at lærerne kender 

 det overordnede indhold i en dansk engineering-didaktik, herunder hvordan engineering-aktiviteter 
kan indgå i fælles mål for naturfagene i grundskolen 

 forskel på at undervise i ”science/naturfag” og i ”engineering” 

 til tilbud og udbydere af lærematerialer og kursusaktiviteter inden for engineering i Danmark 
 

Resultaterne er også at lærerne kan udvikle og gennemføre engineering-aktiviteter. Konkret betyder det at 

de i deres undervisning arbejder med: 

 praksisrettet undervisning med inddragelse af naturfaglig viden 

 eksplicit inddragelse af engineering-aktiviteter i fællesfaglige fokusområder 

 integration af ”eksterne” events som fx konkurrencer og temauger i egen undervisning og at de på 
integrerende vis anvender elementer af engineering-didaktikken i forbindelse med disse events og 
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temauger, så der kommer mere sammenhæng og tydeligere progression i undervisningen set med 
elevernes øjne 

 
Målsætning for involvering af nye kommuner i fase 5 og forventede resultater:  

Målsætningen er at 8 nye kommuner involveres i en udviklingsproces mhp. deltagelse i projektet eller til-

rettelæggelse af et kompetence-udviklingssamarbejde med det lokale UC. Processen for hvordan kommu-

nerne bliver involveret er beskrevet i tabellen ovenfor.  

Kommunerne der vælger at deltage i projektet vil opnå de samme resultater som de fire kommuner, der 

som de første deltager i projektet. Kommuner der i samarbejde med det lokale UC tilrettelægger et kompe-

tence-udviklingssamarbejde vil opnå nogle af de samme resultater - hvilke afhænger af hvordan kompeten-

ceudviklingen tilrettelægges. Resultatet vil som minimum være det samme som for de 250 lærere der del-

tager i tema-kurset om engineering i naturfagsundervisning.  

Målsætning for generel orientering af kommuner om projekt Engineering mhp deltagelse: 

Målsætningen er at 94 kommuner (de 4 resterende kommuner er projektdeltagere fra projektstart) infor-

meres løbende under hele projektet om erfaringer, resultater, og gratis tilgængelige undervisningsmateria-

ler samt mulighed for at deltage i projektet. 

Resultaterne er at kommunerne/lærerne kender 

 Til det overordnede indhold i en dansk engineering-didaktik, herunder hvordan engineering-aktivi-
teter kan indgå i fælles mål for naturfagene i grundskolen 

 hvad der er af tilbud og udbydere af lærematerialer og kursusaktiviteter inden for engineering i 
Danmark 

 
Fase 6: Evaluering 
 
Projektet evalueres og kvalitetssikres gennem fire selvstændige aktiviteter: 

Elevresultater til fællesfaglig prøve, løbende målinger, midtvejsevaluering og slutevaluering. 

ELEVRESTULTATER TIL FÆLLESFAGLIG PRØVE 

Elevernes læring på deltagende skole med udskoling måles ved at sammenligne fællesfaglige prøveresulta-

ter efter 9. klasse fra prøvetermin 2016 (baseline) med prøvetermin 2018 og 2019. 

LØBENDE MÅLING 

Ved projektets start defineres en række indikatorer som relaterer sig til elevernes læring gennem enginee-

ring-aktiviteter, engagement, lærernes arbejde med engineering og samarbejde i fagteamet. Indikatorerne 

relaterer sig tæt til projektets forventede resultater. Alle indikatorer er målbare, og leverer information til 

lærere, naturfagskoordinatorer og projektkonsulenter i forhold til at forfølge projektets mål. 

Lærere svarer på spørgeskema, som distribueres hvert halve år. Data fra spørgeskema suppleres med doku-

mentation fra aktionslæringsforløb, som indsamles i kommunale engineering-workshops. Data bag de 

valgte indikatorer danner udgangspunkt for midtvejs- og slutevaluering. 

MIDTVEJSEVALUERING 
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Medio 2018 udarbejdes en midtvejsrapport baseret på projektets indikatorer, elementer fra spørgeskema-

undersøgelserne og aktionslæringsforløb. Analyser og anbefalinger kommenteres af naturfagskoordinato-

rer samt et udvalg af henholdsvis skoleledere og lærere med henblik på fremadrettede projektjusteringer. 

SLUTEVALUERING 

Slutevalueringens analyse af resultater suppleres med kvalitative inputs fra 5 casebesøg på skoler for at 

kvalificere og nuancere konklusioner på baggrund af analyse af resultaterne fra indikatorerne i den løbende 

dataindsamling. Slutevalueringen præsenterer opnåede resultater af elevernes læring, lærernes implemen-

tering af engineering i egen undervisningspraksis samt professionel udvikling i fagteams, herunder eksem-

pler på god praksis. 

Forventede resultater af kompetenceudviklingsindsats 

 Elevernes motivation og engagement: 

 Mindst 75% af deltagende lærere rapporterer, at de ser tegn på øget læring, motivation og engage-

ment hos allerede velfungerende elevgrupper. 

 Mindst 50% af deltagende lærere rapporterer, at de ser tegn på ny motivation og lyst til deltagelse 

fra elever og elevgrupper, som ellers har forholdt sig passivt til naturfagsundervisningen. Tegn og 

ændringer vil fremgå af lærernes svar på spørgeskemaer og aktionslæringsforløb  

Elevernes læring: 

 Implementeringen vil bl.a. være rettet mod den fællesfaglige naturfagsprøve. Som resultat af øget 

læring hos eleverne i 9. klasse forventer vi at se bedre karakterer hos de relevante klasser ved af-

gangsprøven i 2018 og 2019 sammenlignet med afgangsprøven i 2016 (Baseline) 

Lærernes kompetenceudvikling: 

Lærerne udvikler kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere engineering-aktiviteter i egen un-

dervisning, herunder tegn på, at de bliver bedre til at arbejde med 

 tværfaglige projektforløb 

 åbne og problemløsende forløb 

 stilladsering og progression 

 produktorientering, processtyring og optimering 

 praksisrettet undervisning med inddragelse af naturfaglig viden 

 brug af eksterne aktører, fx virksomheder i inspiration, problemløsning og evaluering -undersøgel-

ser i egen undervisning 

Formel kompetenceudvikling: 

 Cirka 10% af deltagerne i fase 2-3 går til prøve i diplom-modulet ”Udvikling af naturfaglig kultur” 

eller ”Faglig Vejledning” i naturfagsvejlederuddannelsen. 

 Udvikling i skolens naturfaglige kultur og varig ændring af pædagogisk praksis: Fagteamarbejdet på 

mindst 75% af skolerne styrkes og får mere fokus på elevernes læring. Det ses ved at der opbygges 

faglige netværk mellem de deltagende skoler, eller at eksisterende netværk fokuserer på enginee-

ring-aktiviteter 

Spredning til flere skoler og kommuner: 
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 Som følge af spredningsfase 4 & 5 forventer vi, at 5-8 andre kommune viser interesse for at imple-

mentere engineering i skolernes undervisning. 

 

Hvordan implementeres engineering-didaktik i skolen? - fagteam, netværk og Q-rytme 

Det centrale element i kompetenceudviklingsmodellen er Q-rytmen26, hvor lærere, undervisningsideer, 

spørgsmål og erfaringer pulserer mellem netværksmøder og fagteamsmøder på den enkelte skole. Enginee-

ring-didaktikken og undervisningsmaterialer introduceres til lærere på kurser/netværksmøderne. Herefter 

afprøver lærere engineering i egen undervisning og diskuterer undervisningserfaringer med kollegaer i fag-

teamet. På det efterfølgende kursus/netværksmøde samler man op på erfaringerne fra hver enkelt skole. 

Denne proces organiseres ud fra principper om aktionslæring27. Processen gentages en gang til. Til sidst 

samler man op på hele forløbet og laver en handlingsplan for, hvordan fagteamet på den enkelte skole vil 

fortsætte arbejdet med engineering i skolen. Figur 6 nedenfor illustrerer organiseringen mellem fagteams 

og netværk samt rytmen i kompetenceudviklingen. 

 

Figur 6 Q-modellen: organisering og forløb for kompetenceudvikling 

Timetal for kompetenceudvikling hos deltagere og leverandører 

I fase 1-2 sammentænkes didaktikudvikling med lærernes kompetenceudvikling jf. projektbeskrivelsen. Der-
for leverer leverandørerne flere timer til kompetenceudvikling sammenlignet med fase 3.  

                                                           
26 www.q-modellen.dk 
27 Aktionslæring er en metode til at udvikle og fastholde en praksis, hvor lærerne arbejder mere målrettet med elever-
nes progression med afsæt i deres ressourcer og potentialer – i stedet for at komme til at fokusere på fejl og mangler. 
Kilde: http://www.emu.dk/modul/aktionsl%C3%A6ring-metode-og-principper  

Fase Antal primære lærere Antal timer pr 

primær lærer til 

kompetence-

udvikling 

Antal timers kompeten-

ceudvikling som leve-

randørerne leverer.  

http://www.emu.dk/modul/aktionsl%C3%A6ring-metode-og-principper
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 Note 1: Der afholdes to kompetenceudviklingsforløb: 1 i øst og 1 i vest.  

 Note 2: Den kompetenceudvikling som leverandørerne leverer involverer også erfaringsopsamling i 
forhold til didaktikudvikling. Se nærmere uddybning i supplerende projektbeskrivelse. Netop fordi 
det også involverer didaktikudvikling er der involveret 4 UC-medarbejdere i både Øst og Vest. 

 Note 3: Der afholdes 3 kompetenceforløb. 1 i Lyngby-Taarbæk Kommune. 1 i Horsens + Holstebro 
Kommuner. 1 i Vejle Kommune. Hver på 19 timers længde.  

 Note 4: Kompetenceudviklingen involverer også erfaringsopsamling i forhold til didaktikudvikling. 
Der deltager 2 UC-medarbejdere til kompetenceudvikling i alle 4 kompetenceudviklingsforløb i fase 
3 (Se note 3).  

 Note 5: Der afholdes kompetenceudviklingsforløb i hver deltagende kommune. I alt 4 kompetence-
udviklingsforløb i Trin 1 af fase 3. I alt 24 timers kompetenceudvikling.  

 Note 6: Kompetenceudvikling afholdes af 2 UC-medarbejdere.  

 Note 7: Kompetenceudvikling foregår som 3 netværksmøder á 3 timer. I alt 9 timer for deltagende 
lærere.  

 Note 8: Kompetenceudvikling foregår i hver kommune. Altså 4 kompetenceudviklingsforløb. Der 
deltager 2 UC-medarbejdere i hvert kompetenceudviklingsforløb.  

 

Leverancer: 

 Testet og tilrettet engineering-didaktik til brug i dansk kontekst 

 Kursusbeskrivelse for kompetenceudvikling af lærere gennem fagteams og kommunale netværk. 

 Kompetenceudvikling af lærere og fagteams i deltagende kommuner 

 Formel kompetenceudvikling af ca 10% af deltagende lærere i naturfagsvejlederuddannelsen (10 ECTS 

diplom modul) 

 Beskrivelse af specialiseringsmodul med engineering med henblik på læreres kompetenceudvikling i 

efteruddannelsesmoduler. 

 Kursus for medarbejdere i Astra, Naturvidenskabernes Hus og udvalgte science centre med henblik på 

spredning og forankring af kursusaktivitet i hele Danmark.  

 Review af engineering i international forskningslitteratur 

 Evaluering og kvalitetssikring af kompetenceudviklingen 

 Etablering af kontakt til kommuner der allerede har fokus på teknologi, innovation og entreprenørskab.  

 Udbredelse af ”Engineering i skolen” gennem workshops i eksisterende kommunale netværk af natur-

fagsfagslærere samt nationale og regionale netværk af naturfagskoordinatorer i landets kommuner og 

introduktion til undervisningsressourcer. 

1 12 22 (Note 1) 212 (note 2) 

2 71 19 (Note 3) 266 (Note 4) 

3 104 24 (Note 5) 768 (Note 6) 

4 50  9 (Note 7) 288 (Note 8) 
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5.1.4 Lærerstuderende på virksomhedssafari 
Når grundskolelærere i fremtiden skal arbejde med engineering i undervisningen, er der behov for, at læ-

rerne har kendskab til konkrete problemstillinger, hvor der kan anvendes en engineering-tilgang. Sådanne 

cases findes der mange af i virksomheder, hvor både faglærte, naturvidenskabelige kandidater og ingeniø-

rer dagligt arbejder med problemløsning i produktion og produktudvikling. 

I denne aktivitet vil vi udvikle aktiviteter til specialiseringsmoduler om engineering, hvor de lærerstude-

rende besøger ca. fem virksomheder på en ”virksomhedssafari”. Besøgene har fokus både på det naturfag-

lige og tekniske indhold i virksomhedens arbejde samt mødet med virksomhedens ingeniører og naturvi-

denskabelige medarbejdere m.fl. og præsentation af deres karrierevej. 

Skoler og virksomheder har meget forskellige kulturer og de færreste lærere har personlige erfaringer med 

at arbejde i virksomheder og kun begrænset kendskab til virksomheders arbejdsgange og prioriteringer. 

Naturvidenskabernes Hus har stor erfaring med at facilitere samarbejder mellem skoler og virksomheder og 

udvikling af problemorienterede undervisningsforløb med udgangspunkt i virksomhedscases. Denne viden 

og erfaring vil indgå i tilrettelæggelsen af aktiviteter, hvor de lærerstuderende vil få værktøjer til at over-

komme kulturbarrieren og indgå i et skole-virksomhedssamarbejde. 

De lærerstuderende vil således få konkret inspiration og værktøjer til, hvordan de kan inddrage det omgi-

vende samfund i undervisningen gennem inddragelsen af virksomhedscases. De studerende får viden og 

værktøjer, som ruster dem til selv at indgå i samarbejder med nye virksomheder i deres kommende virke. 

Endelig bliver de studerende gennem mødet med virksomhedens medarbejdere klædt på til bedre at vej-

lede eleverne om mulige uddannelses- og karriereveje inden for det tekniske og naturvidenskabelige om-

råde.  

Aktiviteterne udvikles til forskellige naturfaglige specialiseringsmoduler i læreruddannelsen i samarbejde 

mellem Naturvidenskabernes Hus og VIA University College og udbredes herefter til Professionshøjskolen 

UCC.  

Leverancer: 

 Udvikling af aktiviteter til læreruddannelsen ved VIA University College, hvor de studerende besø-

ger ca. fem virksomheder som bredt repræsenterer ingeniørers, naturvidenskabelige kandidater 

og/eller faglærte teknikeres arbejdspladser. 

 Forløb gennemføres på VIA University College i forår 2018. 

 Udbredelse af forløb med virksomhedssafari til Professionshøjskolen UCC. 

 Forløb gennemføres på både VIA University College og Professionshøjskolen UCC forår 2019. 

5.1.5 Engineering og teknologi på Big Bang-konferencen  
Den årlige Big Bang-konference for undervisere i naturfag og naturvidenskab i grundskolen og gymnasiet 

tiltrækker omkring 1.000 deltagere og er en god mulighed til at sætte fokus på engineering i undervisnin-

gen. Hvert år i hele projektperioden vil vi tilrettelægge et særskilt ”engineering og teknologi”-spor på Big 

Bang-konferencen. På sporet vil der fortrinsvis afholdes workshops, hvor lærere introduceres til konkrete 

undervisningsaktiviteter og forløb, hvor der arbejdes med teknologi og engineering. De planlagte workhops 

vil så vidt muligt være knyttet op på den engineering-didaktik, der udvikles i projektet. På konferencens di-

daktiske spor vil projektet være repræsenteret med oplæg omkring engineering-didaktik. 

Big Bang-konferencen har hvert år tre til fire keynote speakers. Vi vil i hele projektperioden sponsorere én 

årlig keynote speaker, som er en internationalt anerkendt kapacitet inden for engineering og undervisning, 
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og som kan bidrage til at rette fokus mod mulighederne for at skabe en mere motiverende og engagerende 

undervisning ved at arbejde med engineering. 

I konferencens teknologiværksted vil projektet understøtte, at der er praktiske, hands-on eksempler på tek-

nologier, man kan arbejde med i undervisningen og hvordan disse kan indgå i et didaktisk kvalificeret for-

løb. 

Leverancer: 

 Tilrettelæggelse og afholdelse af ét årligt spor på Big Bang-konferencen omkring ”engineering og 

teknologi”. 

 En årlig keynote speaker på konferencen, som er en internationalt anerkendt kapacitet inden for 

engineering og undervisning. 

 Minimum ét årligt oplæg om engineering-didaktik på didaktik-sporet. 

5.2 Undervisningsmaterialer 
Området undervisningsmaterialer har Astra som tovholder.  

Med udgangspunkt i den nyudviklede danske engineering-didaktik (afsnit 5.1.1), en oversigt af eksisterende 

undervisningsforløb (afsnit 5.1.1) og en behovsafklaring hos lærerne versioneres, videreudvikles eller udvik-

les undervisningsforløb til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen der passer til Forenklede Fælles Mål 

for naturfagene og øvrige fag og er relevante i forhold til det enkelte forløb og elementer fra skolereformen 

fx åbne skole. Undervisningsforløbene gøres tilgængelige for alle lærere via relevante websites, netværk og 

formidlingskanaler.  

Der findes allerede en del undervisningsmateriale afprøvet i udlandet, engineering-forløb afprøvet i Dan-

mark og engineering-forløb udviklet af virksomheder. Disse undervisningsforløb afdækkes (jf. afsnit 5.1.1) 

ligesom lærernes behov afklares.  

Alle projektets undervisningsforløb tager udgangspunkt i et problem som eleverne kender fra deres hver-

dag og herefter følger eleverne arbejdsmetoderne i engineering. Desuden udvælges problemstillinger der 

er relevante for de mål eleverne skal arbejde med i forhold til Forenklede Fælles Mål. Eleverne på mel-

lemtrinnet får gennem arbejdet et grundlæggende kendskab til teknologi, innovation og design, og arbejder 

desuden med undersøgelse af materialer samt modellering og udvikling af prototyper som en del af deres 

engineering-forløb. Eleverne i udskolingen kan inddrage engineering i deres arbejde med en del af de seks 

fællesfaglige fokusområder, fx ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan” eller ”Teknologiens 

betydning for menneskers sundhed og levevilkår”, der bliver en obligatorisk del af undervisningen i udsko-

lingen og kan indgå i den fælles prøve i naturfagene i 9. klasse. Udvikling af nye undervisningsmaterialer er 

især møntet på udskolingen, hvor undervisningen inden for de seks fællesfaglige fokusområder er et nyt 

tiltag og hvor der derfor er behov for undervisningsmaterialer, som er tilpasset til disse fællesfaglige fokus-

områder.  

Selvom formen er ens i alle forløb, bliver indholdet tilpasset udfordringen og klassetrinnet, så det passer til 

den viden og de færdigheder eleven har brug for. I nogle forløb inddrages erhvervsvirksomheder fx i for-

hold til produktkrav, ingeniøren eller teknologiudvikleren som rollemodel, videnskaben bag produktet eller 

specielle teknikker, der er nødvendig at have kendskab til og beherske i forhold til at løse udfordringen. An-

dre forløb udvikles i forhold til særlige begivenheder i vores samfund eller udfordringer, der er stillet af eks-

terne samarbejdspartnere.  

De fleste forløb vil kunne gennemføres på skolerne med minimalt indkøb af nye produkter, eller med an-

vendelse af materialer som mange skoler allerede er i besiddelse af.  Eksempelvis har omkring 40 % af alle 
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grundskoler i Danmark investeret i LEGO Mindstorms og lign. produkter, som bruges til deltagelse i First 

LEGO League28, men de står ofte ubrugte hen, når konkurrencen ikke kører. Lærerne har brug for idéer til, 

hvordan disse produkter kan bruges i den øvrige undervisning. I projektet vil vi gerne udnytte potentialet i 

det udstyr, skolerne allerede har, til at udvikle og udbrede aktiviteter, som bruger LEGO Mindstorms og lig-

nende til at arbejde med engineering i undervisningen.   

Alle forløb bliver testet på lærere og elever i forhold til læringsudbyttet og evalueret og tilrettet i en iterativ 

proces, indtil materialet har en sådan karakter, at det kan bruges intuitivt af lærere i målgruppen.  

De færdige forløb sættes ind i en skabelon, der er udviklet i forhold til behovsafklaring hos brugerne og gø-

res gratis tilgængelig online. Forløbene præsenteres på EMU, astra.dk, Big Bang-konferencen, Naturviden-

skabsfestival, Unge Forskere, diverse konferencer, udvalgte science centre, via Astras kommunale konsu-

lenter, i udvalgte kommuner i samarbejde med Professionshøjskolen UCC og VIA University College og gen-

nem eventuelle andre lignende engineering-projekter. 

Den åbent tilgængelige gratis onlineformidling på www.astra.dk vil fremover kunne udvides med fx flere 

forløb og/eller lærer-til-lærer dialog i forhold til fremtidens krav og muligheder.  

Astra vil i samarbejde med flere partnere samt udvalgte lærere og elever stå for udviklingen og kvalitetssik-

ring af nedenstående leverancer. Astra vil desuden gennem det kommunale netværk arbejde for en foran-

kring af engineering i skolen jf. afsnit 5.1.3. 

Leverancer - udvikling af læremidler: 

Udvikle eksemplariske undervisningsforløb til grundskolens trin, der eksemplificerer, hvordan undervisnin-

gen planlægges, organiseres, gennemføres og evalueres jf. den udviklede didaktik. 

● Behovsafklaring vedr. engineering undervisningsmaterialer til lærerne som slutbrugere. 

● Versionere, videreudvikle og afprøve mindst 10 danske eller udenlandske engineering undervis-

ningsforløb til mellemtrinet og udskolingen.   

● Lærervejledning til hvordan undervisningen planlægges, organiseres, gennemføres og evalueres jf. 

den udviklede-didaktik.  

● Udvikle, afprøve og tilpasse mindst 5 nye engineering-undervisningsforløb til primært udskolingen.   

● Udvikling eller tilpasning af to engineering forløb (mellemtrin og udskoling) til Naturvidenskabsfe-

stivalen. 

● Udvikling og kvalificering af skabelon for læremidler 

 

Leverancer - yderligere formidling af læremidler og didaktik: 

● Formidling af undervisningsforløbene på minimum tre lærerarrangementer eller konferencer årligt i 

projektperioden. 

● Udvikling af underside til det eksisterende website astra.dk, til formidling af de læremidler og øv-

rige undervisningsrettede materialer der produceres i projektet samt info om fælles prøve mm. 

                                                           
28 First LEGO League (FLL) er en konkurrence, der afholdes hvert år, for børn i alderen 10 til 16 år. Konkurrencen er 
global og afholdes i Skandinavien i samarbejde mellem LEGO Education og First Scandinavia. I Danmark var der sidste 
år knap 450 hold, der deltog i konkurrencen, primært 6. og 7. klasses elever. FLL er et tværfagligt forløb, hvor eleverne 
både skal undersøge et aktuelt, naturfagligt tema og udvikle en LEGO-robot, der kan løse en række opgaver knyttet til 
konkurrencens tema.  

http://www.astra.dk/
http://astra.dk/
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Læremidlerne udvikles ud fra Fælles Mål, lærernes behov og engineering didaktik  

- Læremidler til natur/teknologi på mellemtrinnet tager udgangspunkt i Fælles Mål 

På mellemtrinnet tages udgangspunkt i undervisningsmateriale fra udlandet, engineering-forløb afprøvet i 

Danmark og engineering-forløb udviklet af virksomheder. Disse undervisningsforløb afdækkes, ligesom læ-

rernes behov afklares. Læremidlerne kan dog ikke overføres direkte til dansk undervisningspraksis, men vil 

blive tilpasses de danske mål for elevernes udvikling af naturfaglige kompetencer. På mellemtrinnet tager 

læremidlerne derfor udgangspunkt i de fælles mål for Natur/teknologi, men mål fra faget håndværk og de-

sign kan indgå. Både digitale og analoge materialer inddrages. Eleverne på mellemtrinnet får gennem arbej-

det et grundlæggende kendskab til teknologi, innovation og design, og arbejder desuden med undersøgelse 

af materialer samt modellering og udvikling af prototyper som en del af deres engineering-forløb.  

- Læremidler til udskolingen tager udgangspunkt i fællesfaglige fokusområder 

Eleverne i udskolingen kan inddrage engineering i deres arbejde med en del af de seks fællesfaglige fokus-

områder, fx ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår” (der erfaringsmæssigt inddra-

ges mindst af lærerne pt.) Disse fællesfaglige fokusområder er som noget nyt fra skoleåret 2016/17 en obli-

gatorisk del af undervisningen i udskolingen og lægger op til den fælles prøve i naturfagene i 9. klasse. Ud-

vikling af nye undervisningsmaterialer er især møntet på udskolingen hvor undervisningen inden for de seks 

fællesfaglige fokusområder er et nyt tiltag, og hvor der derfor er behov for nye undervisningsmaterialer. 

Arbejdet med engineering i de fællesfaglige forløb, er således en forberedelse til den fælles naturfagsprøve 

i 9. klasse.  

Hvordan udvikles læremidlerne? 

Læremidlerne vil blive udviklet efter de didaktiske principper der formuleres i projektet. Med inspiration fra 

udenlandske projekter kan dette være et udkast til principper for engineering forløb: 

● Problembaseret  
● Rettet mod løsning eller afhjælpning af problemet  
● Brugerrettet løsning  
● Praksisrettet / produktorienteret  
● Tværfagligt i en social kontekst, der er målrettet og styret efter en iterativ proces 
● Anvende naturvidenskabelig viden, matematik, it, materialekendskab og designfaglighed samt in-

novative processer 
● Styrke eksisterende naturfag gennem sammenhæng, samarbejde og inddragelse af omverden 

 

Behovsundersøgelse 

Astra designer behovsundersøgelsen ud fra principper for brugerdreven innovation og består i: 

● design af proces for brugerdreven innovation 
● afholdelse af 3-4 timers workshop med op til 30 lærere fra Astras ambassadørkorps 
● udvikling af synteser og indsigter ift. de udtrykte behov, test og kvalificering af indsigter  
● behov afstemmes med Fælles mål for natur/teknologi (mellemtrin) samt Fælles Mål og fællesfag-

lige fokusområder (udskoling) 
 

Udvikling af skabelon for læremidler 

http://astra.dk/f%C3%A6llesfaglige-fokusomr%C3%A5der
http://astra.dk/f%C3%A6llesfaglige-fokusomr%C3%A5der
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Skabelonen for beskrivelse af læremidlerne udvikles med udgangspunkt i engineering didaktikken. Skabelo-

nen skal både sikre et ensartet og genkendeligt format for beskrivelse af læremidlerne og samtidig være en 

skabelon, som kan danne udgangspunkt for læreres udvikling af egne læremidler. 

Tæt samspil mellem udvikling af didaktik, lærerkompetencer og læremidler 

Læremidlerne udvikles og tilpasses sideløbende med det planlagte forløb for opbygning af lærerkompeten-

cer i de fire kommuner. I de indledende faser inddrages dog lærere fra Astras ambassadørkorps (30 natur-

fagslærere der deltager i et netværk faciliteret af Astra). Læremidlerne udvikles i samspil med de delta-

gende lærere i de fire kommuner. 

Udvikling, afprøvning og tilretning i en iterativ proces 

Alfa og omega for at læremidlerne bliver anvendt i undervisningen er, at lærerne føler, at det er relevant og 

en styrkelse af deres praksis. Der tages derfor udgangspunkt i en behovsundersøgelse hos lærerne (se ne-

denfor). Alle forløb bliver desuden testet med lærere og elever i forhold til læringsudbyttet og evalueret og 

tilrettet i en iterativ proces, indtil materialet har en sådan karakter, at det kan bruges intuitivt af lærere i 

målgruppen. De færdige forløb sættes ind i en skabelon, der er udviklet i forhold til behovsafklaring hos 

brugerne og gøres gratis tilgængelig online.  
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Evaluering af læremidler 

NEUC er ansvarlig for opstilling af evalueringsdesign for vurdering af læremidler og for indsamling og vurde-
ring af data mhp kvalificering og videreudvikling af læremidlerne. Astra er, foruden udvikling og formidling 
af læremidlerne, ansvarlig for involvering af lærere, disses afprøvning samt opfølgning. Interaktionen mel-
lem udvikling og evaluering af læremidler koordineres mellem NEUC og Astra. 

Tidsplan: 

Forår 2017 (fase 1) 

● Overblik over danske og udenlandske eksempler på undervisningsmateriale. Sammenholdes med 

Fælles Mål i hhv. Natur/teknologi og udskolingens naturfag  

● Behovsundersøgelse blandt naturfagslærere i Astras ambassadørkorps  

● Udvælgelse og prioritering af eksisterende undervisningsmaterialer til bearbejdning samt valg af, 

hvilke Fællesfaglige fokusområder der skal nyudvikles læremidler til. 

● Udvikling af skabelon for yderligere beskrivelse af læremidler og test og justering 

● Plan for udvikling af konkrete læremidler i projektet 

● Udvikling af 1 forløb til mellemtrinnet start på udvikling af 1 forløb til udskoling 

 

Efterår 2017 (fase 2) 

● Færdiggørelse af udvikling af 1 forløb til udskoling og 1 til mellemtrin  

● Indledende afprøvning, vurdering og tilpasning af læremidler i 2 klasser for hvert forløb. Her inddra-

ges lærere fra Astras ambassadørkorps og deres klasser. 

● De to forløb til hhv. mellemtrin og udskoling afprøves af nye lærere der ikke har deltaget i det ind-
ledende arbejde. Her inddrages lærere fra Astras netværk.  

● Evaluering, justering og tilpasning.  

 

Forår 2018 (fase 3) 

● Nye forløb udvikles : 1 forløb til mellemtrinnet og 1 forløb til udskoling, afprøves, vurderes og tilret-

tes. Heri inddrages inddrages pilotlærerne fra kompetenceforløbet, som gennemfører aktionslæ-

ringsforløb, i udvikling, afprøvning og vurdering af læremidlerne. Dette koordineres mellem VIA og 

Astra.  

● Introduktionsvideoer til engineering didaktik og brug af læremidler produceres. 

 

Herefter arbejdes i en løbende proces med udvikling og tilpasning af 2 nye forløb pr. halvår samt systema-
tisk afprøvning, evaluering, justering og formidling af tidligere forløb. 

 

5.3 Konkurrencer 
Området Konkurrencer har Naturvidenskabernes Hus som tovholder.  

5.3.1 Engineering i Naturfagsmaraton 
Naturfagsmaraton er Danmarks største naturfagskonkurrence, hvor 5. og 6. klasses elever hvert år arbejder 

med praktisk problemløsning og dyster om at udvikle de bedste løsninger på praktiske, naturfaglige proble-

mer. I 2016 deltog 20.000 elever i Naturfagsmaraton. 
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Naturfagsmaraton har kørt siden 2004 og er oprindeligt bygget op omkring den naturvidenskabelige ar-

bejdsmetode, hvor eleverne arbejder systematisk og undersøgende med naturfaglige spørgsmål. Opga-

verne i Naturfagsmaraton lægger dog op til en arbejdsform, hvor eleverne ud over den undersøgende del 

også udvikler idéer til løsninger og designer, konstruerer, tester og tilretter deres løsninger. Altså har ele-

vernes opgave engineering-karakter. Derfor vil engineering-didaktikken give lærerne en didaktisk ramme 

for undervisningen i Naturfagsmaraton, og lærerne vil gennem Naturfagsmaraton udvikle kompetencer i 

brug af engineering-didaktikken i praksis. 

I projektet integreres engineering-didaktikken i udformningen af alle Naturfagsmaraton-opgaver, og der 

udarbejdes en lærerguide baseret på engineering-didaktikken. 

Lærerguiden vil indeholde en beskrivelse af engineering-didaktikken samt konkrete anvisninger til anven-

delse af didaktikken i Naturfagsmaraton, herunder strukturering af elevernes arbejdsproces, organisering af 

klasserummet og vejledning af eleverne. Værktøjerne vil være konkrete og synlige og overførbare til andre 

forløb, hvor læreren vil anlægge en engineering-vinkel på undervisningen. 

Opgaverne udformes, så de er eksemplariske i forhold til anvendelse af engineering-didaktikken. Alle opga-

ver vil tage udgangspunkt i et konkret problem eller omhandle udvikling af et produkt. 

Efter deltagelse i et Naturfagsmaraton med en integreret engineering-didaktik vil læreren have værktøjer til 

at håndtere elevernes arbejdsproces, når der arbejdes med åbne, problemorienterede opgaver. Opgaver 

som styrker elevernes motivation og engagement, innovationskompetencer og samarbejdsevner. Lærerne 

vil have fået didaktiske værktøjer til at gennemføre en undervisning, der aktiverer flere elever, og giver ele-

verne mulighed for at drive deres egen læringsproces med passende støtte og vejledning fra læreren. Lære-

ren vil have erfaring med og være tryggere ved at give eleverne flere frihedsgrader og lade dem arbejde 

mere selvstændigt. Læreren vil således også have værktøjer til at differentiere undervisningen og udfordre 

alle elever både på deres faglighed, opfindsomhed og praktiske færdigheder. 

Leverancer: 

 Integration af engineering-didaktik i Naturfagsmaraton, herunder lærervejledninger og udformnin-

gen af de enkelte opgaver, der udvikles hvert år. 

 Udvikling af en Naturfagsmaraton-opgave med udgangspunkt i en virksomhedscase i 2018. 

 Udbredelse af engineering gennem Naturfagsmaraton i 2018, 2019 og 2020 til over 20.000 elever 

og 1000 lærere årligt. 

5.3.2 Naturfagsmaraton og engineering-didaktik på læreruddannelsen 
Naturfagsmaraton er et veletableret koncept, der giver eleverne mulighed for at arbejde med engineering 

og lærerne mulighed for at arbejde med engineering-didaktikken. Vi ønsker derfor også at benytte Natur-

fagsmaraton som omdrejningspunkt for, at lærerstuderende kan arbejde med engineering-didaktikken i 

praksis. 

Vi vil udvikle et specialiseringsmodul til læreruddannelsen med fokus på engineering-didaktik og Naturfags-

maraton. I modulet vil de studerende arbejde med engineering-didaktikken og forskellige undervisningsak-

tiviteter. Én af undervisningsaktiviteterne er konceptet bag Naturfagsmaraton. Her vil de studerende følge 

elever i processen, hvor de arbejder med Naturfagsmaraton-opgaverne. På den afsluttende konkurrence-

dag deltager studerende både som observatører og dommere. 

I modulet arbejder de studerende både teoretisk og praktisk med engineering-didaktikken og Naturfagsma-

raton. De vil samarbejde med skoleklasser som deltager i Naturfagsmaraton, og herved forholde sig reflek-

terende til, hvordan engineering-didaktikken anvendes i praksis i skolens naturfagsundervisning. 
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VIA University College rummer både læreruddannelser og ingeniøruddannelser, og vi ønsker desuden at 

udnytte dette særlige forhold til at samarbejde på tværs af de to uddannelser fx omkring udviklingen af Na-

turfagsmaraton-opgaverne eller udarbejdelsen af eksemplariske videoer, der forklarer centrale begreber, 

mekanismer, materialeegenskaber el. lign.  

Modulet udvikles i første omgang til VIA University College, hvor et pilot-forløb planlægges gennemført i 

efteråret 2017. Herefter udbredes det til Professionshøjskolen UCC, så det kan gennemføres på begge læ-

reruddannelser i efteråret 2018 og efteråret 2019. 

Leverancer: 

 Naturvidenskabernes Hus og VIA University College udvikler specialiseringsmodulet ”Engineering-

didaktik og Naturfagsmaraton” til læreruddannelsen. 

 Gennemførsel af pilotforløb på VIA University College i efteråret 2017. 

 Udbredelse af specialiseringsmodul til Professionshøjskolen UCC i januar og februar 2018. 

 Gennemførsel af forløb på VIA University College (2 gange) og Professionshøjskolen UCC (2 gange) i 

efteråret 2018 og efteråret 2019. Med 20 studerende per gang, vil i alt 80 studerende gennemføre 

forløbet.  

5.3.3 Unge Forskere - talentkonkurrence 
Unge Forskere er Danmarks største konkurrence for talenter inden for naturvidenskab, teknologi og sund-

hed. I konkurrencen dyster grundskole- og gymnasieelever på viden kreativitet og opfindsomhed. Eleverne 

deltager med selvvalgte projekter inden for naturvidenskab, teknologi eller sundhed. 

I projektet vil vi i samarbejde med et universitet afholde en årlig ”Engineering challenge” for alle projekter 

der omhandler, hvordan teknologi og naturvidenskab kan bruges til at løse fremtidens problemer inden for 

fx klimatilpasning, energiressourcer, forurening, fattigdom eller befolkningstilvækst. En særlig jury med del-

tagelse af ingeniører fra både forskning og erhvervsliv vil vurdere projekterne, og der udvælges én vinder i 

både junior- og seniorkategorien svarende til hhv. grundskole og gymnasium. 

Præmien til juniorvinderne kan gå til hele klassen, mens vinderne i seniorkategorien modtager en præmie 

der sigter mod at fastholde og udvikle deres personlige engagement i naturvidenskab og engineering.  

Leverancer: 

 Udvikling af en årlig ”Engineering challenge” i projektets tre år. 

 Præmier til vinderne af ”Engineering challenge” i hhv. junior og seniorkategorien. 

 Udvikling og afholdelse af workshops for grundskolelærere i engineering mhp. at deres elever ud-

vikler projekter af høj kvalitet til Unge Forskere. 

5.4 Events og formidling 
Området Events og formidling har Engineer the future som tovholder.  

5.4.1 Besøgsordning: Bestil en ekspert 
Lærerne efterspørger dygtige eksperter inden for naturvidenskab og teknologi, som ved besøg på skolerne 

kan understøtte og stimulere elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi samt koble teori med 

praksis. Samtidig efterspørger lærerne også dygtige oplægsholdere, som med passion og begejstring kan 
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fortælle om deres fagområde, så det smitter. På tværs af alle initiativer er der behov for flere oplægshol-

dere og en opkvalificering af oplægsholdere uagtet, om det er et besøg på en virksomhed, et oplæg på en 

skole eller længerevarende samarbejde mellem skoler og virksomheder29.  

For at imødekomme lærernes efterspørgsel og for at stimulere børn og unges interesse for naturvidenskab 

og teknologi udvikler vi et formidlingskursus til ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og andre der 

arbejder med teknologi og naturvidenskab. Kurset skal klæde deltagerne på til at levere engagerende præ-

sentationer, der øger elevernes interesse for naturvidenskab, teknologi og engineering. Samtidig skal kur-

susdeltagerne føle sig rustet til et besøg på en skole og i højere grad ønske at stille op med et oplæg eller 

en præstation. Kursusdeltagerne forpligter sig til at afholde 2 til 4 oplæg per år. 

Oplæggene og præstationerne bliver så vidt muligt knyttet til Forenklede Fælles Mål og til engineering-di-

daktikken, som sikrer den faglige relevans i undervisningen. Lærerne bliver præsenteret for de mange ek-

spertoplæg og oplægsholdere på en platform inspireret af det norske Rollemodell30, hvor lærere og oplægs-

holdere kan kontakte hinanden.  

Formidling af tilbuddet sker blandt andet gennem Astras store netværk med lærere og skoler, og formidling 

af selve kurset sker blandt andet gennem Engineer the futures netværk af virksomheder, uddannelsesinsti-

tutioner og organisationer. 

Generelt vil vi gerne lade os inspirere af National Instruments program Mentoring Young Minds31, Viden-

skab på besøg32, det norske Rollemodell og Novo Science Ambassadører33.  

 Leverancer:  

 Udvikling af formidlingskursus som ruster ingeniører m.fl. til at holde engagerende oplæg for skole-

elever mhp. at skabe interesse for naturvidenskab, teknologi og engineering. 

 Afholdelse af 15 til 20 kurser i projektets løbetid for minimum 300 ansatte og studerende ved inge-

niørvirksomheder og -uddannelser i hele Danmark. 

 300 ekspertoplæg om arbejdsliv og/eller uddannelsesvalg koblet til Forenklede Fælles Mål og engi-

neering-didaktikken. 

 Hjemmeside med præsentation af tilbuddet, de enkelte oplæg og oplægsholdere samt information 

om hvordan lærere kan bestille oplæg. 

5.4.2 Naturvidenskabsfestival 
Naturvidenskabsfestival er en årlig event i uge 39, der skaber en platform for at rundt regnet 150.000 børn 

og unge fra 36 % af landets grundskoler og 54 % af gymnasierne (2015-tal) får oplevelser med naturviden-

skab og teknologi. Eleverne får erfaringer med praktisk undersøgende arbejde og hands-on-oplevelser, som 

kan gøre teknologi både vedkommende og konkret. Under festivalen vil eleverne desuden præsenteres for 

udfordringer de kender fra deres egen hverdag og som de kan løse i fællesskab ved hjælp af naturvidenska-

belige undersøgelser og innovative ideer og designmetoder. Naturvidenskabsfestivalen vil gøre de udvik-

lede undervisningsmaterialer om engineering let tilgængelige for lærere og elever og desuden arbejde for 

                                                           
29 Den årligt tilbagevendende Naturvidenskabsfestival i uge 39 kan ikke få nok oplægsholdere; i 2015 afholdt 121 op-

lægsholdere til sammen 394 oplæg, men efterspørgslen overstiger langt udbuddet af oplæg. Desuden mangler kon-

kurrencen First LEGO League tekniske team coaches til at coache de tilmeldte hold, hvilket begrænser antallet af del-

tagende hold.  

30 http://www.rollemodell.no/  
31 http://www.ni.com/company/programs/inspire/classrooms/  
32 http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/foredrag  
33 http://nsa.danishsciencefactory.dk/  

http://www.rollemodell.no/
http://www.ni.com/company/programs/inspire/classrooms/
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/foredrag
http://nsa.danishsciencefactory.dk/
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at klasser/skoler, der vil have indsigt i, hvordan en ingeniør arbejder og hvad det kræves for at blive inge-

niør, kan lave aftaler om foredrag med ingeniører. 

Leverancer: 

 Aftale foredrag for elever på egen skole med ingeniører m.fl.. 

 Aftale med relevante aktører om let tilgængelighed af materialer for lærere. 

5.4.3 Engineering Day 
Engineering Day og Engineering Week er tiltag der på forskellig vis fejrer teknologiske landvindinger, bl.a. 

ved at sætte fokus på de løsninger og ideer ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og teknikere m.fl. 

leverer til samfundet. Engineering Day og Engineering Week giver samtidig børn og unge mulighed for at 

prøve kræfter med engineering, og motiverer gennem anvendelsesorienterede og problemløsende opgaver 

børn og unge til at interessere sig for teknologi- og naturfag. 

For at understøtte undervisningen i engineering udvikler vi et koncept for en dansk Engineering Day med 

stærk inspiration fra Maker Days, hvor elever kan arbejde innovativt med problemløsning og produktudvik-

ling. Konceptet vil lade sig inspirere af eksisterende danske og internationale Maker-aktiviteter som fx det 

danske FabLab@school34 og det Canadiske Maker Day35 og være knyttet til Forenklede Fælles Mål og til en-

gineering-didaktikken. 

Science centre og universiteter kan huse og facilitere en Engineering Day, hvor der under et givent tema 

arbejdes med idéudvikling, design- og prototypeudvikling. Engineering Day kan evt. også huses af en virk-

somhed. Skolelærerne kan bruge Engineering Day og besøget på fx science centret som et led i et længere 

undervisningsforløb, der er startet hjemme på skolen. Engineering Day skal være en national aktivitet – 

gerne knyttet til en anden event som fx Naturvidenskabsfestival. 

Leverancer: 

 Udvikling af koncept for Engineering Day. 

 Afholdelse af årlig Engineering Day på mindst fem science centre, universiteter og virksomheder. 

5.4.4 Formidling 
For at sikre mest mulig effekt og gennemslagskraft vil det samlede partnerskab arbejde aktivt for at for-

midle projektets materialer og resultater samt skabe dialog og debat om engineering og teknologis betyd-

ning i samfundet på flest mulige hjemmesider, platforme og gennem netværk og nyhedsbreve. Samlet set 

har vi en stor berøringsflade. Der afholdes ligeledes en årlig konference i samarbejde med advisory board 

for at skabe opmærksomhed og for at udbrede forståelsen og perspektiverne for engineering i skolen hos 

ledere og beslutningstagere i Danmark. Formålet er at engineering i skolen bliver kendt og anerkendt på 

tværs af aktører på uddannelsesområdet med henblik på at skabe høj kvalitet i naturfagsundervisningen, 

stimulere børn og unges interesse for teknologi- og naturfag og motivere flere unge til at vælge en naturvi-

denskabelig eller teknisk uddannelse. Målgruppen for denne formidling er henholdsvis undervisere, ledere 

og beslutningstagere i uddannelse-, undervisnings- og erhvervsmiljøet.  

Samtidig ved vi fra særligt engelske undersøgelser36 at elever og deres forældre har en forældet og stereo-

typ opfattelse af engineering og naturvidenskabelige professioner og at det er nødvendigt - udover didak-

                                                           
34 http://fablabatschool.dk 
35 http://www.itabc.ca/events/maker-day 
36 The Institute of Engineering and Technology (IET); Inspiring the next generation of engineers marts 2015, http://en-
gineer-a-better-world.org/research/  

http://fablabatschool.dk/
http://www.itabc.ca/events/maker-day
http://engineer-a-better-world.org/research/
http://engineer-a-better-world.org/research/
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tik, aktiviteter og events – at vise, hvor mange muligheder der er i en uddannelse og karriere indenfor engi-

neering og naturvidenskab, og hvilken samfundsværdi det har. Både den engelske undersøgelse samt ef-

fektmålinger af Engineer the futures brandingindsats viser, at vi kan ændre disse holdninger og opfattelser 

signifikant – både hos elever og deres forældre. Vi vil udvikle materialer og kommunikere gennem sociale 

medier, filmportrætter og eksterne uddannelsesevents om uddannelses- og karriereveje indenfor enginee-

ring og naturvidenskab. Formålet er at vise bredden i uddannelsesmuligheder så flere vælger en uddan-

nelse indenfor engineering og naturvidenskab. Målgruppen for denne formidling er primært elever og se-

kundært undervisere.  

Leverancer: 

 Etablering af projektside på www.engineerthefuture.dk, hvor projektets materialer og resultater 
tilgængeliggøres ligesom det distribueres gennem samarbejdspartnernes hjemmesider, netværk, 
nyhedsbreve og platforme. 

 Presse: Vi tilstræber, 
o at 80 % af undervisningsmiljøets medier har omtalt engineering i skolen inklusiv konkrete 

eksempler. 
o at der uddannes 3-5 bloggere til eksempelvis fagblade for undervisere, som fortæller om 

engineering i skolen og skaber debat og dialog herom. 
o at der minimum tre gange i projektets levetid arbejdes målrettet på en større national 

pressehistorie. 

 Information om uddannelses- og karriereveje: Der bliver løbende udviklet materialer og kommuni-
keret til særligt unge gennem sociale medier, filmportrætter og eksterne uddannelsesevents om 
uddannelses- og karriereveje indenfor engineering og naturvidenskab. 

 En årlig konference om ”Engineering i skolen” og de bredere perspektiver i samarbejde med advi-
sory boardet (jf. afsnit 4.1) Perspektiveringen inddrager resultaterne fra undersøgelser (jf. afsnit 
5.1.1), evalueringer og anbefalinger. 

6 Evaluering og anbefalinger 
Området Evaluering og anbefalinger har Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) som tovhol-

der. NEUC er ekstern partner i projektet. 

Projektets vidensopsamling og evaluering består af tre forskellige produkter, som leder frem til en række 

konkrete handlingsorienterede anbefalinger baseret på den viden, som projektet har skabt undervejs.  

6.1 Slutevaluering af projektet 
Der foretages en slutevaluering af projektet baseret på projektets egne målsætninger (se afsnit 2.2). Dette 

indebærer undersøgelser af følgende art og omfang: 

1. Undersøgelser rettet mod lærere: 

a. Undersøgelse af hvor mange naturfaglige grundskolelærere, som har gennemført et eller 

flere interne og/eller eksterne engineering-aktiviteter registreret i oversigten (se afsnit 

5.1.1), og hvorvidt de har oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre enginee-

ring-aktiviteter i undervisningen.  

b. Undersøgelse af hvor mange naturfaglige undervisere på læreruddannelserne, som har del-

taget i efteruddannelse i engineering-didaktik, og hvorvidt underviserne på læreruddannel-

serne, som har været på efteruddannelse, har oplevet et kompetenceløft i forhold til at 

gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen. 

http://www.engineerthefuture.dk/
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c. Undersøgelse af hvor mange naturfaglige lærerstuderende, der har deltaget i engineering-

aktiviteter i projektperioden, og hvorvidt de har oplevet et kompetenceløft i forhold til at 

gennemføre engineering-aktiviteter i deres egen undervisning. 

2. Elever: 

a. Undersøgelse af hvor mange elever i mellemtrinnet og udskolingen, som har deltaget i et 

forløb i forbindelse med et eller flere interne og/eller eksterne engineering-aktiviteter regi-

streret i undersøgelsen jf. afsnit 5.1.1. 

b. Undersøgelse af lærernes vurdering af elevernes engineering-kompetencer blandt de læ-

rere, som har gennemført et eller flere interne og/eller eksterne engineering-aktiviteter jfr. 

punkt a. 

Leverancer: 

 Slutevalueringen opgøres sammen med en samlet slutrapport over evalueringen i december 2019. 

6.2 Evaluering af konkrete aktiviteter inden for projektets formål  
Denne del af evalueringen handler om at opnå konkret viden omkring udvalgte aktiviteter, som bidrager til 

det overordnede formål med ”Engineering i skolen”. Dette gælder dels aktiviteter iværksat som en del af 

”Engineering i skolen”, fx udvikling af engineering-didaktik til grundskolen, efteruddannelse indenfor denne 

didaktik, Engineering Day og virksomhedssafari for lærerstuderende. Desuden vil der foretages selvstæn-

dige evalueringer af udvalgte eksterne aktiviteter, som har fokus på engineering.  

Der udvælges i alt 5 til 8 aktiviteter til dybdegående evaluering på baggrund af oversigten over eksisterende 

erfaringer i Danmark (se afsnit 5.1.1). I samråd med styregruppen samt advisory board udvælges de projek-

ter, som bedst kan være med til at sikre projektets langsigtede mål. Hver aktivitet evalueres ud fra effekt-

evaluering designet til at udpege både tilsigtede og utilsigtede effekter af aktiviteten. 

Leverancer: 

 Dybdegående evaluering af 5 til 8 aktiviteter identificeret som særligt relevante at vide mere om i 

forbindelse med undersøgelse af relevante engineering-aktiviteter i Danmark rettet mod grundsko-

len de seneste 5 år. 

 Tværgående analyse af de evaluerede aktiviteter. 

 Fremlæggelse af de individuelle evalueringer af hver aktivitet samt den tværgående analyse af de 

evaluerede aktiviteter i 2019, med henblik på at den samlede evaluering kan indgå i udviklingen af 

anbefalinger til fremtidige indsatser.  

6.3 Monitorering af projektet på nationalt plan  
Der findes ikke på nuværende tidspunkt valide metoder til at foretage en evaluering af engineering-kompe-

tencer. Derfor skal der udvikles er nationalt evalueringsredskab, som kan bruges til at følge den overord-

nede effekt af den samlede indsats for at fremme elevernes kompetence inden for dette område. Udviklin-

gen af redskabet vil foregå i samspil med udviklingen af en didaktik for engineering (se afsnit 5.1.1).  

Redskabet vil blive anvendt til at foretage årlige undersøgelser af udviklingen af elevernes kompetence na-

tionalt. Samtidigt vil der blive foretaget en årlig undersøgelse af studievalg inden for ingeniørfagene og det 

naturvidenskabelige område. Tilsammen vil de to redskaber udgøre en mulighed for at følge projektets 

målopfyldelse – på længere sigt.  

Leverancer: 
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 Udvikling af et redskab til evaluering af kompetencer vil være klar til anvendelse foråret 2018. Dertil 

vil der være udviklet en protokol for undersøgelse de unges studievalg, som muliggør sammenligne-

lige årligt tilbagevendende undersøgelser over tid.  

 Gennemførsel af pilotundersøgelser og en baseline undersøgelse, som fremadrettet vil kunne bru-

ges i monitoreringen.  

6.4 Anbefalinger  
Som en del af programtænkningen og med udgangspunkt i de ovennævnte evalueringer er det projektets 

sigte, at identificere en række konkrete handlingsorienterede anbefalinger, som kan videreføres og skaleres 

i de kommende faser af programmet. Projektet vil frembringe viden på en række punkter, som fremadret-

tet kan perspektivere udviklingen og praksis på langs af uddannelseskæden. Perspektiveringen vil bl.a. om-

fatte viden fra følgende elementer:  

 Oversigt over engineering-aktiviteter i Danmark inden for de sidste 10 år samt en analyse af ”good 

practices” baseret på oversigten (afsnit 5.1.1).  

 Udvikling og afprøvning af en engineering-didaktik, som kan anvendes i folkeskolen og på lærerud-

dannelsen (afsnit 5.1.2 og 5.1.3).  

 Indgående evaluering af 5 til 8 aktiviteter blandt projektets egne aktiviteter og aktiviteter fra over-

sigten med henblik på at identificere de mest relevante fremtidige satsninger (afsnit 6.1). 

 Redskab til måling af elevernes engineering-kompetence og en protokol for undersøgelse af de un-

ges studievalg, som kan bruges til årlige dataindsamlinger (afsnit 6.3). 

 Slutevaluering, som skal give et samlet billede af målopfyldelsen i projektet, men samtidigt pege på 

fremtidige udviklingsmuligheder (afsnit 6.1).  

Advisory boardet vil blive inddraget tre gange i løbet af projektet for at diskutere de løbende erfaringer og 

resultater af ovenstående og i sidste ende være med til at drøfte anbefalingerne. Anbefalingerne består af 

konkrete forslag til, hvilke aktiviteter, der med fordel kan styrkes, skaleres eller modificeres til bedre at un-

derstøtte indsatsen i fremtiden. Desuden vil der indgå en ny risikoanalyse og en femårig plan for forankring 

og udbredelse af eksisterende succesfulde aktiviteter. Sidst med ikke mindst vil anbefalingerne indeholde 

beskrivelse af ”huller” i uddannelsessystemet, hvor nye konkrete aktiviteter kunne være med til at sikre, at 

danske unge løbende har mulighed for beskæftige sig med engineering.  

Leverancer: 

 Anbefalingerne samles i en rapport, som vil ligge klar til januar 2020. 

7 Projektets varighed og tidsplan 
Projektet løber fra marts 2017 til og med juni 2020 (1.03.2017 – 30.06.2020). For dette tidsrum er der udar-

bejdet en detaljeret tidsplan for projektets leverancer samt for projektledelsen.  En overordnet tidsplan for 

projektet fremgår af Figur 7, som angiver arbejdsintensiteten over tid samt hvilke aktiviteter der dominerer 

i de enkelte halvår. De overordnede træk for tidsplanen bliver ridset op nedenfor.  

Engineering-didaktikken er projektets bærende element og bliver udviklet som det allerførste, så udvikling 

og afholdelse af uddannelse, undervisningsmaterialer og engineering-aktiviteter kan igangsættes i løbet af 

2017, hvor udvikling, planlægning og koordinering igangsættes. Arbejdet med samtlige aktiviteter, bortset 

fra udvikling af engineering-didaktikken, forløber over størstedelen af projektperioden, og slutter med en-

kelte undtagelser med projektets afslutning. Tyngden i arbejdsopgaver ligger i 2., 3. og 4. halvår, hvor engi-

neering-didaktikken tages i anvendelse i det øvrige udviklingsarbejde og tilrettelæggelsen af de mange an-

dre aktiviteter.  



39 
 

Mange aktiviteter bliver udført årligt, fx aktiviteterne i forbindelse med Big Bang-konferencen, Naturfags-

maraton og Unge Forskere talentkonkurrencen samt Engineering Day, evaluering og konferencen i samar-

bejde med advisory board. Andre aktiviteter foregår løbende, fx udvikling af undervisningsmaterialer, for-

løb for virksomhedssafari og efteruddannelse, forberedelse og udvikling af de årlige aktiviteter, efteruddan-

nelsesaktiviteter, formidling rettet mod unge, formidling af projektets resultater samt evalueringen, som 

endeligt skal munde ud i en slutevaluering. Uddannelse af lærerstuderende (som dækker over både udvik-

ling og afholdelse af kurser) foregår fra projektets start til slut, men med større arbejdsbelastning i 2., 4. og 

6. halvår, hvor selve kurserne finder sted (I Figur 7 er den øgede arbejdsbelastning angivet ved en mørkere 

farve). Som væsentligt element i projektledelsen afholdes der styregruppemøder hvert halve år.  

Generelt er projektet domineret af udviklingsopgaver det første halvandet år, men afholdelse af kurser, fe-

stivaler, konkurrencer og konferencer m.m. kommer løbende til at fylde mere som tiden skrider frem.  

 

Figur 7 Tidsplan for projektet 

Engineering i skolen er et ambitiøst projekt med høj intensitet muliggjort af, at projektet bygger på eksiste-

rende aktiviteter med en velfungerende infrastruktur og organisation omkring sig, hvor kompetenceudvik-

ling af lærere og undervisere gennemføres i eksisterende set-up hos læreruddannelserne, et engineering-

spor udvikles til Big Bang-konferencen og engineering integreres i Naturfagsmaraton, Unge Forskere talent-

konkurrencen og Naturvidenskabsfestival.  

Vi mener derfor, at projektet ikke behøver en lang opstartsfase, men at vi allerede i 2017 kan afholde flere 

aktiviteter, som har integreret engineering. Slutevalueringen er som udgangspunkt fastlagt til at foregå alle-

rede efter 2,5 år af projektperioden, men kan overvejes at rykkes til afslutning af projektet, hvis fonden øn-

sker dette. 

8 Budget 
Det samlede budget er på knap 31,5 mio. kr. inkl. egenfinansiering på knap 6,5 mio. kr. Budgettet dækker 

lønudgifter, øvrige udgifter og egenfinansiering, se Figur 8.   
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Øvrige udgifter dækker eksterne konsulenter og eksperter til udviklingsopgaver som eksempelvis enginee-

ring-didaktikken, Engineering Day, undervisningsmaterialer til skolen, kurser, evaluering af projektet, afhol-

delse af konference og events, udvikling og produktion af kommunikationsmaterialer samt til tovholder på 

advisory board. 

 

Figur 8 Budget for projektet: Lønudgifter, øvrige udgifter, egenfinansiering og samlede udgifter for hvert enkelt projektområde og 
for hele projektet.  

 

Figur 9 Budget for projektet: Budgetandel angiver udgifter til et indsatsområde i forhold til projektets samlede udgifter, mens egen-
finansiering angiver egenfinansiering for et indsatsområde i forhold til de samlede udgifter til dette indsatsområde. 

De samlede udgifter fordeles på tværs af indsatsområderne til  

 Astra 4,0 mio. kr.  
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 Engineer the future 6,6 mio. kr.  

 Naturvidenskabernes Hus 5,7 mio. kr.  

 VIA University College 3,2 mio. kr. 

 Kommuner 3,2 mio. kr. 

 Andre samarbejdspartnere 8,8 mio.kr. 


