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Baggrund  
Denne evaluering er igangsat i ramme af projektet “Engineering i skolen” (EiS), som 
har til formål at bringe engineeringdidaktik ind i naturfagsundervisningen i 
grundskolen (Sillasen, 2018). Projektet har et mål om, at engineeringdidaktik 
indarbejdes i kommuners og skolers udviklingsstrategier, og der er derfor igangsat 
kompetenceudvikling både for lærere og lærerstuderende. Evalueringen er 
rekvireret  ”projekteksternt1” til særligt at fokusere på de første initiativer med 
lærerstuderende. Det skal altså ikke ses som en slutevaluering. Hensigten er, at 
evalueringen kan indgå sammen med anden følgeforskning i en fremadrettet 
kvalificering af initiativer i læreruddannelsen. 

Generelt er der i EiS-initiativerne fokus på at understøtte den fagdidaktiske 
kompetence til at arbejde med engineering i naturfagene i skolen. Pedagogical 
Content Knowledge (PCK) anvendes hyppigt internationalt og i Danmark som model 
for fagspecifik didaktisk kompetence (Ellebæk & Nielsen, 2016). Som det fremgår af 
figuren handler PCK ud over viden og færdigheder også i høj grad om ”beliefs” 
(grundlæggende forståelser). Mht. viden og færdigheder specifikt indenfor 
engineering: se boks om vidensgrundlag til slut i rapporten. Der refereres til PCK 
modellen i diskussion og anbefalinger nedenfor, men det skal understreges, at de 
cases, der er undersøgt som sagt er de første spæde tiltag med engineering i 
læreruddannelsen.  Derfor har evalueringen en eksplorativ udviklingsorienteret 
karakter (Patton, 2011). Formålet er at indfange aktørernes oplevelser og erfaringer 
fra disse afprøvninger, og 
deres tænkning om 
engineering, ikke at 
konkludere på hvilke 
kompetencer der måtte 
være udviklet og i hvor høj 
grad.  

 

Figur: Model der illustrerer PCK 
som indholds- og 
kontekstspecifik fagdidaktisk 
kompetence. Nedenfor 
anbefales med afsæt i 
evalueringen at udvikle en 
konceptualisering af dette i 
engineering kontekst.  

                                                        
1 Evaluator er ikke involveret i projektets indsatser, men er ansat på VIA University College, som er 
med i projektet. 
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Engineering beskrives som kort fortalt at handle om ”at skabe praktiske kreative 
løsninger på praktiske problemstillinger”. Dette kan bl.a. ”ske ved at inddrage 
teknologier” (denne korte definition blev anvendt ifm. konferencen ”Naturfagene 
ud af boksen, 2018). Så, teknologi fremhæves, og beliefs inden for området kan 
altså bl.a. handle om teknologiforståelse, og argumenter for arbejdet med 
forskellige teknologier i skolen. Der kunne fx være argumenter for engineering i 
skolen, der handler om det Sjöberg (2012) kalder økonomiargumenter: at 
samfundet bliver rigere, hvis flere unge mennesker vælger at uddanne sig til 
ingeniører. Projektbeskrivelsen fremhæver dog særligt dannelsesargumenter. Se 
mere om forskellige typer af argumenter for engineering i skolen i Daugbjerg et al., 
2018 og boks nedenfor om vidensgrundlaget. Den korte opsamling her er, at den i 
projektet beskrevne engineeringdidaktik opererer med en bred teknologiforståelse 
og bl.a. fremhæver engineering som problemløsningsmetode, der kan bidrage til at 
styrke elevers handlekompetence og empowerment (Sillasen, 2018):  

”Alle børn og unge skal have en teknologisk dannelse og skal kunne forholde sig kritisk til 
den teknologiske udvikling, for samfundet i dag er fyldt med muligheder givet af 
teknologien. 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” (projektbeskrivelse, s. 1) 

Baseret på et muligt spændingsfelt mellem forskellige typer argumenter kan det i 
evalueringen blive interessant at indfange, hvilken rolle dannelsesargumenter  og 
overvejelser om teknologiforståelse spiller i italesættelse og implementering af 
initiativerne i læreruddannelsen. 

Ud fra disse baggrundsovervejelser er de følgende undersøgelsesspørgsmål 
formuleret. 

Undersøgelsesspørgsmål 
• Hvad fremhæver lærerstuderende, som det oplevede udbytte fra de 

forskellige forløb? Hvordan italesætter de den måde, de selv har arbejdet 
med engineering i uddannelsen? Og hvilke fagdidaktiske overvejelser om 
arbejdet med engineering i skolen fremhæver de? 

• Hvilke typer formål og mål for arbejdet med engineering beskriver de 
deltagende læreruddannere? Hvilke typer af udbytter for de 
lærerstuderende peger de på? Og hvilke udfordringer og muligheder i 
relation til fremadrettet arbejde med engineering i læreruddannelsen 
fremhæver de 

• Hvilke grundforståelser af engineering, kompetence og dannelse inden for 
området, og af teknologiforståelse, fremstår i læreruddannere og 
studerendes argumentation? 
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Evalueringsdesign og metode 
Evalueringen har fulgt en række moduler gennemført i efteråret 2018, hvor der i 
større eller mindre grad er arbejdet med engineering i naturfagene i VIAs 
læreruddannelser. De fire cases er samplet, så de 
præsenterer en vis variation:  

• Undervisningsfaget Biologi i Skive. Modulet 
handler om genetik og bioteknologi. De 
studerende har over nogle uger arbejdet med 
udfordringer knyttet til fødevare-
engineering, fx udvikling af produkter til 
veganere (foto til højre). Udfordringerne var 
nyudviklet til dette hold 

• Undervisningsfaget Fysik/Kemi i Aarhus om 
energi, teknologi og innovation. De 
studerende har arbejdet med analyse af 
energiteknologier som varmepumper og 
solceller, og derefter over få dage med en 
udfordring om at mindske elforbrug/styre 
processer med brug af Arduino, der delvist 
minder om: https://astra.dk/tildinundervisning/intelligente-løsninger  

• Specialiseringsmodul i ”Teknologi og teknologiforståelse i naturfag”. De 
studerende har bl.a. arbejdet med makerspace og naturfagsmaraton til 
skolen og skole/virksomhedssamarbejde sammen med Naturvidenskabernes 
hus, og med en udfordring relateret til lodrette haver 
https://astra.dk/tildinundervisning/lodrette-haver-engeineering-
udfordringen  

• Desuden er et modul , der allerede var gennemført i Fysik/kemi i Silkeborg 
forår 2018 inddraget. Hele dette modul var bygget op som engineering. De 
studerende prøvede processen flere gange, bl.a. med en udfordring om 
varmeisolering i kaffekop, der minder: 
https://astra.dk/tildinundervisning/varm-kakao.  

Metodisk er anvendt et mix af metoder, med spørgeskema til de deltagende 
lærerstuderende, med en del åbne refleksionsfelter og fulgt op med interview 
holdet samlet, observation af udvalgte aktiviteter og interview med 
læreruddannere. Desuden er diverse dokumenter inddraget både fra andre dele af 
EiS-projektet og undervisningsplaner og materialer, og lærerstuderendes konkrete 
produkter, knyttet til de nævnte moduler. Evaluator har haft adgang til alle 
materialer fra de pågældende hold på ”Its Learning”.  Afslutningsvis er resultater 
delt i semistrukturerede interview med centrale projektaktører, til verificering og 
sammenligning med resultater fra evaluering af aktiviteter med lærere i skolen. 
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Resultater: Hvad fremhæver de lærerstuderende? 
En første pointe der kan fremdrages er, at engineering som arbejdsmåde i naturfag i 
skolen umiddelbart ser ud til ”at vinde didaktisk genklang” hos de lærerstuderende 
på tværs af hold og kontekster. Med den vigtige tilføjelse, at de ikke oplever, at det 
er den måde, der pt arbejdes i naturfag i skolen.  

 
Ovenstående figur er fra ét af de fire hold, men minder overordnet set om svar fra 
de tre andre hold på spørgsmålet2: Hvor enig er du i disse udsagn om engineering i 
skolen. De studerende ser altså engineering som en central arbejdsmåde i naturfag i 
skolen, men oplever ikke at det er den måde, der bliver undervist derude. 

Oplevet udbytte 
På spørgsmål om oplevet udbytte fra forløbet på læreruddannelsen er der forskelle 
fra hold til hold, hvad der er forventeligt med den store variation i undervisningstid 
og omfang. Som helhed har over halvdelen oplevet et stor eller meget stort 
udbytte. De åbne refleksioner om det særlige udbytterige er tematiseret og handler 
på alle hold om disse temaer, eksemplificeret med citater fra de lærerstuderende:  

• At have hands on og prøve det selv  
”At lærerne bevidst/ubevidst har ladet os arbejde med designprocesserne i næsten alt hvad 
vi har lavet i dette modul, og dermed haft det ind under huden, i stedet for at læse om det…” 
”Det fungerede godt at opgaven er konkret idet, at det er et produkt som det skal ende ud 
med…” 

• At det er en pointe at forsøge sig frem 
”At tænke ud af boksen mere end bare at følge en opskrift…” 
 

• At samarbejde med udefrakommende 
”Undervisningsforløbet vi skulle lave til en virksomhed..”  
”Samarbejdet med naturvidenskabernes hus..” 

                                                        
2 Repræsentationer med svar på dette og andre spørgsmål fra alle fire hold vil indgå i en udvidet 
version af evalueringsrapporten. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Engineering ligner den måde (jeg tror) den
gennemsnitlige lærer underviser i naturfag

Engineering ligner som arbejdsmåde den måde
jeg i øvrigt underviser i naturfag

Engineering er en central arbejdsmåde i
naturfag i skolen

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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Nogle udfordringer 
Når det gælder udfordringer fremhæver de studerende særligt tid til at komme i 
dybden. Det nævnes både på hold med helt korte og længere forløb, fx citat 
her:”Engineering er meget tidskrævende og vi havde ikke nok tid..”. Men det 
fremhæves dog særligt på det hold, hvor der kun har været få undervisningsgange 
til at arbejde med udfordringen:  

”Jeg manglede at lave en engineering proces til ende…”. 

Oplevelsen af manglende overordnet meta-didaktisk diskussion om engineering i 
skolen er et andet tema, her citater:  

”Vi diskuterede ikke modellens svagheder og havde ikke et kritisk blik for denne…” 
”..haft brug for løbende at reflektere og sætte evt. kritik under lys…” 

Et sidste tema er at flere studerende har oplevet, at de manglede egen faglig viden 
indenfor det gældende område: ”Mangel på teori før man går i gang…”. 

For at summere op er der på alle holdene truffet det fagdidaktiske valg, at de 
studerende selv har skullet arbejde med og engageres i engineering processer. Det 
er der mange gode grunde til, og de studerende fremhæver netop det positive 
udbytte fra selv at have haft hands-on. I deres første åbne refleksioner i 
spørgeskemaet, hvor de beskriver hvad de har arbejdet med i forløbet er det også 
de konkrete praktiske aktiviteter, de nævner. Men, det er også en pointe, at de 
studerende i meget lille grad reflekterer over engineeringdidaktik i deres 
beskrivelser af, hvad de har arbejdet med. Nogle nævner slet ikke fagdidaktik – 
andre nævner det som noget, der burde have været mere af. 

Hvad mener de lærerstuderende er centralt i engineering i skolen?  
Der er 90 % af de studerende fra det hold, hvor resultater er vist nedenfor, der i 
meget høj grad eller i høj grad er enige i, at eleverne selv finder løsninger og svar i 
engineering. Og 67% er i høj grad enig i, at eleverne laver naturfaglige 
undersøgelser. De er derimod i mindre grad enige i, at det handler om at designe 
produkter - mere end 50 % har svaret i mindre grad eller slet ikke på det spørgsmål.  
Der er lidt forskelle mellem de fire hold, men tendensen er den samme. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

I engineering laver eleverne naturfaglige
undersøgelser

I engineering finder eleverne selv løsninger og
svar

Engineering handler om at udvikle og arbejde
med ny teknologi

Engineering handler om at designe produkter

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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I forhold til spørgsmålet om at udvikle og arbejde med ny teknologi svarer 56% af 
de studerende på det viste hold ”i høj grad”. Det skal nævnes, at dette er 
biologiholdet, hvor der ikke er anvendt it-teknologi, men interessant nok er svarene 
meget ens på specialiseringsmodel, hvor der er arbejdet en del med it-teknologi , 
her svarer 52% i høj grad enig. På fysik/kemi holdet i Aarhus, der ligeledes har 
arbejdet med programmering, er det 21% i meget høj grad og 36% i høj grad.  

Det fremgår derudover af svarene, at de lærerstuderende fremhæver, at 
engineering kan anvendes i alle fag – ikke kun i naturfagene. Argumentet kan være, 
at mere generiske kompetencer indenfor problemløsning fremmes (mere om dette 
i diskussionen nedenfor).  

De lærerstuderendes fremadrettede anbefalinger til skolen 
De kategoriserede refleksioner er samlet i nedenstående temaer: 

• Mere undersøgende arbejde i naturfag i folkeskolen, i det første  citat 
formuleret som en vision for egen undervisning:   
”Jeg vil arbejde mere undersøgende i min undervisning og bruge nye teknologier…” 
”… at give eleverne plads og designe deres ideer og ikke lærerens” 

• Eleverne skal tænke kreativt og ikke være bange for at fejle, det er lærerigt 
”… arbejde mere i dybden, mere kreativt, bruge deres fantasi…” 

• Engineering i tværfaglige projekter, bl.a. ifm. den naturfaglige afgangsprøve 
• Udbytter relateret til hvad man kan kalde ”21. århundredes kompetencer” 

”… forberede eleverne på de arbejdsformer de senere i livet kommer til at anvende ….” 
”… mere forståelse for teknologi…”  

• Bestemte temaer hvor engineering er oplagt, bl.a. klima og forurening 
• Engineering kunne være et valgfag i skolen 

De Lærerstuderendes fremadrettede anbefalinger til læreruddannelsen 
Nogle centrale anbefalinger til fremadrettet arbejde med engienering i 
læreruddannelsen fremgår af nedenstående citater: 

”Låne elever, så man prøver at undervise og ikke kun selv arbejde med processerne..” 

”Husk at lære dem basis naturvidenskab og ikke fortabe sig i ideen om at folkeskolens 
opgave er at levere nye forskere til NOVO, men at pointen med folkeskolen er almen 
dannelse…” 

”Der skal arbejdes mere med det så vi får det ordentligt ind under huden…” 

”Mere skarp på hvordan det adskiller sig fra IBSE…” 

”Supervision af gruppearbejdet…” 
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Hvad fremhæver læreruddannerne? 
Bygge noget konkret – turde at fejle 
Ligesom de studerende fremhæver læreruddannere, der har undervist i forløbene, 
at de studerende selv har skullet have hands-on, for at få egne erfaringer med 
engineering-processer. Én af læreruddannerne taler direkte om dette som 
modstilling til en i stigende grad akademiseret læreruddannelse. De taler alle om, at 
det er vigtigt at eksperimentere og ”at turde fejle”. 

”…de studerende…motiverende at det bliver så konkret..” 

En af den siger om den udfordring, der var stillet til de lærerstuderende:  

”… styre i eget hjem (..) tænde og slukke apparater(..) bygge noget (..) helt konkret (..) 
udfordringen var at styre en proces (..) optimere noget man kendte fra sin dagligdag..” 

En tankevækkende iagttagelse er, at læreruddannerne fremhæver dannelse og 
teknologiforståelse mere i deres overvejelser over mål med de konkrete forløb, end 
det umiddelbart spejles i de studerendes refleksioner over, hvad de har lavet.  

Tid og stoftrængsel 
Når det gælder udfordringer de har oplevet ifm. afprøvning af engineering-
aktiviteter henviser læreruddannere fra fagmoduler særligt til, hvordan man kan få 
tid til dette i nogle i forvejen meget koncentrerede moduler i fagene, hvor der er en 
lang række kompetencemål, som man skal omkring. 

... vi havde ikke tid til at efterbehandle det mere……for dem der manglede forståelse for 
programmering blev det for tidspresset for dem…. 

”Det skal være noget der er fag-fagligt og fagdidaktisk relevant – engineering modellen 
særskilt – vi har ikke tid….” 

Det korte forløb i Aarhus viste nogle udfordringer. Med reference til mål om 
computational thinking var det oplagt at give de lærerstuderende ”… koder de 
kunne manipulere med..”, men arbejdet fordrede programmeringskompetencer: 

”… frustrerende(..)være på udebane (…) både være kreative og så lige lære noget om kode..” 

Forløbet viste dog også, hvordan engineering umiddelbart vækker ”didaktisk 
genklang”, som fremhævet ovenfor. Ved den efterfølgende modulprøve skulle de 
studerende trække lod mellem ”klassisk energi” og ”produktion/teknologi”. Tre 
grupper trak det sidste, og to af disse grupper - dvs 67% - valgte at lave et 
engineering forløb, hvor de faktisk lykkedes med at få lavet egen kode mm. 

Alle hold har anvendt EiS-didaktikken (Sillasen, 2018) og refererer til denne. Den 
iterative model, diskuteres på forskellige måder, og stoftrængsel nævnes også her: 

”…en didaktisk model som de møder rigtig mange af…” 
”Der er meget fagdidaktik i forvejen…” 
”Så anderledes er modellen ikke (..)..finde sine plads blandt andre modeller vi anvender” 
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Hvad er passende udfordringer målrettet de lærerstuderende? 

Alle læreruddannere fremhæver det som et centralt og afgørende element, at der 
er formuleret en ”.. tydelig udfordring der skal løses..”. Det kan dog være 
udfordrende at formulere passende udfordringer for lærerstuderende. En 
læreruddaner reflekterer her over meningsfulde udfordringer omkring bioteknologi, 
og henviser til, at dette var en første afprøvning, og at den konkrete udfordring skal 
tilpasses fremadrettet: 

”..er det i grunden en god udfordring …kan de mon det …kan det mon blive til noget..” 

”…en udfordring hvor de kan arbejde med levende organismer.. mælkesyrebakterier.. gær 
…lavteknologisk..de kan gå ud i skolen og lave disse gæringsting og forsuringsting....” 

”…udfordringen er ikke lige i skabet først gang.. det havde jeg heller ikke forventet..” 

Diskussion og fremadrettede anbefalinger 
En række pointer fremstår baseret på resultaterne. Først og fremmest, ser 
engineering som arbejdsmåde i naturfag i skolen ud til at vinde didaktisk genklang 
hos de lærerstuderende, men de oplever ikke, at der er den måde, der pt arbejdes i 
naturfag i skolen. De lærerstuderende er positive ift. eget hands-on arbejde med 
engineering, men reflekterer ikke meget over engineering didaktik i deres 
beskrivelser af, hvad de har lavet – og nogle studerende efterlyser 
mere ”fagdidaktik” og overordnede kritiske didaktiske diskussioner. 

Inddragelse af de lærerstuderende i udvikling af didaktisk teori 
”Fagdidaktik” kan dække over flere ting, med reference til PCK modellen i starten af 
artiklen kan det handle om emnespecifik professionel viden – fx baseret på teori og 
forskning. Det ser ud til, at alle hold har inddraget dette, særligt i form af EiS 
didaktikken (Sillasen, 2018). Lærerstuderendes PCK inden for engineering området 
må dog handle om både viden, kunnen, og gøren (Ellebæk & Nielsen, 2016). Og med 
reference til Dales (2008) forståelse af pædagogisk rationalitet må det både handle 
om at gennemføre undervisning (K1), at konstruere undervisningsprogrammer (K2), 
og at kommunikere på grundlag af og selv udvikle didaktisk teori (K3). Med dette 
afsæt kunne man anbefale, at lærerstuderende fremadrettet inddrages i mere 
overordnede diskussioner af,  hvad engineering didaktik er og kan være (Dales K3) – 
herunder fx diskussion af de forskellige argumenter, som de fremgår af 
nedenstående boks om vidensgrundlag. Arbejdet med engineering i skolens fag, og 
forskning i dette, er som det fremgår af tekstboksen et relativt ungt felt, og det 
anbefales at invitere både lærerstuderende og kolleger fra læreruddannelsen ind 
som medudviklere af dette brede felt fremadrettet. Der er nogle spændende 
erfaringer i de her nævnte cases, men det kan anbefales at videreudvikle på en vifte 
af måder at arbejde naturfagdidaktisk og professionsdidaktisk med engineering, og 
passe på med at tænke i videndeling i læreruddannelsen som ét bestemt format, 
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som andre skal overtage. Tids- og stoftrængsel udfordringen taget i betragtning kan 
denne vifte af måder med fordel være af forskelligt omfang. Det kan desuden 
anbefales, at der arbejdes på at udvikle kriterier for - og eksempler på de gode 
engineering udfordringer i læreruddannelsen - kriterier som bl.a. kan anvendes til at 
diskutere erfaringerne på tværs. 

De lærerstuderende kunne med fordel inviteres ind til at udvikle, afprøve, 
undersøge, analysere og diskutere konkrete engineering forløb med elever i skolen, 
fx kunne det være spændende med nogle bachelorprojekter indenfor feltet. I 
vidensgrundlaget henvises til ”engineeringthinking”, og der er bl.a. baseret på PCK 
forskningen gode grunde til at tro, at konkret arbejde med elever i skolen er 
afgørende for udvikling i de lærerstuderendes grundlæggende beliefs. Både de 
studerende og underviserne henviser til det med at ”lære af fejl”, som et afgørende 
udviklingsfelt i skolen, og her kan der fx være behov for projekter, hvor 
lærerstuderende, meget gerne i samarbejde med lærere fra skolen, ”udvikler 
didaktisk teori” (K3) med empiri fra undersøgelser med elever i skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKS: Engineering i skolen – vidensgrundlag (Daugbjerg et al., 2018) 

I kortlægning af det internationale vidensgrundlag for engineering i skolen fremhæves tre typer af 
argumenter for at arbejde med engineering i skolen: 1) Det er vigtigt, at eleverne forstår og kan 
forholde sig til teknologi som fænomen i samfundet og teknologiens betydning for vores 
overlevelse. 2) Engineering giver mulighed for at implementere en undervisning, der er mere 
anvendelsesorienteret, motiverende og aktiverende, og i det lange løb kan føre til en mere positiv 
holdning til fagene og dermed bedre rekruttering. 3) Engineering bidrager til øget læring, dels af 
det fagfaglige, dels af en række faguafhængige kompetencer.  
Engineering som et tydeligt og velbeskrevet element i fagene i almindelige skolers undervisning er 
et ungt felt med kun 15-20 år på bagen, men i kortlægning af vidensgrundlaget henvises til 
konkrete initiativer i Sverige, UK og USA. Det fremhæves, at engineering i skolen er karakteriseret 
ved en række elementer, fx den iterative designproces, ”engineeringthinking”, herunder at lære af 
fejl, forståelse af historiske/etiske aspekter i relation til teknologiske løsninger, og træning af 
generiske kompetencer som samarbejde, kommunikation og analyse.  
Desuden samles der op fra international forskning, hvorfra det konkluderes at, 1) Engineering ser 
ud til at gøre en mindre – men positiv – forskel med hensyn til elevernes læring. Størst er 
læringseffekten, hvad angår bredere STEM-læringsmål og mindre, hvad angår fagfaglig viden i 
naturfag. 2) I undervisningen har arten og graden af samspil mellem engineeringaktiviteterne og de 
øvrige STEM-fag stor betydning for elevernes udbytte. 3) Der er ikke muligt entydigt at konkludere, 
at engineering virker motiverende for alle elevtyper.  
Læringsmæssigt er det en væsentlig pointe, at man kan indføre engineering i den naturfaglige 
undervisning - uden at det koster i den faglige læring og samtidig med, at eleverne tilegner sig 
ekstra kompetencer i relation til problemløsning og samarbejde.  Elevernes læringsmæssige 
udbytte af engineering afhænger dog stærkt af den måde, undervisningen gribes an på, ikke 
mindst hvordan engineeringaktiviteter integreres med naturfagene. Her er stærke fagdidaktiske 
kompetencer hos læreren en nøglefaktor. Det betyder, at bred, succesfuld implementering af 
engineering i undervisningen forudsætter, at lærere, der vil arbejde med engineering, hører om 
engineeringdidaktikken og uddannes i at bruge dem i deres undervisning. Ud over behovet for en 
kvalificering af allerede uddannede læreres viden og metoder er der behov for, at engineering 
indarbejdes i læreruddannelsen, samt at der arbejdes med at udvikle og forfine nye metoder i 
praksis gennem eksperimenter og forskning. 
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Sammenstilling med pointer fra evaluering af indsatser med EiS lærere  
En del af analysen af resultater fra denne evaluering har handlet om en 
sammenligning med hvad der tidligere er set af resultater fra evaluering i EiS 
projekter med lærere i skolen. I tabellen vises en sammenstilling i overskrifter: 

Pointer Evaluering med lærere i 
skolen 

Evaluering af cases i 
læreruddannelsen 

Faglig integration  Engineering aktiviteter skal 
”kunne noget mere”. Det er 
vigtigt med integration af 
forskellige faglige temaer og 
mål – særligt nævnt af 
lærere fra de ældste 
klasser. 

Det samme nævnes af 
undervisere i 
læreruddannelsen. 

Stilladsering i åbne 
processer 

De åbne processer hvor 
læreren afgiver kontrol  kan 
være en udfordring 

• Hvordan stilladsere?  
• Hvad er lærerens 

rolle? 

Lærerens stilladsering af 
elevernes processer nævnes 
IKKE af de lærerstuderende, 
men kunne alligevel godt 
være et vigtigt udviklingsfelt i 
læreruddannelsen. 

Evaluering af 
konkrete 
kompetencer 

Der har ikke været grundig 
evaluering på engineering 
mål og elevernes læring. 
Lærerne husker ikke rubric  
fra EiS-hæftet, og der har 
højst været (løse) samtaler i 
klasserne. 

Som deklareret i starten har 
denne evaluering heller ikke 
fokus på hvilke specifikke 
kompetencer de 
lærerstuderende måtte have 
udviklet – og i hvor høj grad. 

 

Denne korte sammenstilling kan give anledning til nogle yderligere anbefalinger. 
Det er vigtigt at arbejde med spørgsmålet om, hvordan man kan designe 
engineering udfordringer, der stimulerer til udvikling af konkrete faglige 
kompetencer. Dette nævnes af undervisere fra læreruddannelsen, og er også rejst i 
evaluering med lærer fra skolen: ”Engineering skal kunne noget mere”. Det kan 
anbefales at udvikle systematiske evalueringstilgange, hvor man kan indfange nogle 
af de nuancer ift. læringseffekt af engineering aktiviteter, der også diskuteres i den 
internationale forskning (boks ovenfor). I forhold til engineering aktiviteter i 
læreruddannelsen er det som beskrevet her et relativt komplekst felt med både 
faglig og fagdidaktisk viden, kunne, gøren og villen, og man kunne anbefale en 
nærmere konceptualisering, måske inspireret af PCK modellen?  
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Mht til feltet om stilladsering af de åbne processer er det interessant at det i høj 
grad er fremhævet i evaluering med lærerne, men ikke fremhæves særligt af de 
lærerstuderende. Baseret på hvad vi ved fra både danske undersøgelser og fra 
international forskning kan lærerens mikro-stilladsering af elevernes faglige 
undersøgende dialoger være afgørende før deres læring, når de arbejder med mere 
åbne undersøgelser. Det kan også anbefales som et felt, der kan undersøges 
nærmere, herunder inddrages specifikt i undervisningen i læreruddannelsen. 
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