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Engineering Day 2021



Engineering Day 2021 
– fokus på 

undersøgelseskompetencen



MED HOVEDET I BEVÆGELSE
Undersøge

Eleverne skal undersøge puls, balance, 
koncentration og styrke ved forskellige aktiviteter.

Der arbejdes pt fem mulige didaktiske pointer ift. 
elevernes udvikling af undersøgelseskompetence

• Hypotesedannelse

• Variabelkontrol

• Dataopsamling

• Databehandling

• Konklusion og anvendelse af viden

Udfordring

I skal designe og konstruere 
en prototype af et redskab, der kan hjælpe jer med 
at få brugt kroppen og hovedet. Løsningen skal kunne 
bruges enten siddende eller stående, og kan være 
beregnet til én eller flere personer.

Prototypen skal vise funktionen af den løsning I 
udvikler og der skal laves en instruktion, hvor viden fra 
egne undersøgelser, skal begrunde hvilken effekt 
aktiviteten har på kroppen.
Er der fokus på puls, styrke, balance, eller 
koncentration eller måske en kombination af flere 
elementer og hvorfor er de valgt?



Hvis du skal lave 
Engineering Day 2021, 
hvad mangler du så?



Kompetenceløft i skoleåret 2021/2022

• Gratis, praksisnært og fleksibelt

• Q-model

• Coronaresistent



Model 1



Forudsætninger for samarbejde
● Minimum 20 deltagere å tværs af kommunens 

skoler.

● Forankret naturfagsteams eller årgangsteam.

● Lærerne forpligter sig på at gennemføre årets 
Engineering-Day forløb i praksis.



• Engineering Day: engineeringday.dk

• Besøgsordningen Book en ekspert: bookenekspert.dk

• Undervisningsforløb: astra.dk/engineering/forl%C3%B8b

• Naturfagsmaraton: nvhus.dk/naturfagsmaraton/

• Faghæfter for naturfagene www.emu.dk/grundskole

Læs, se og hør mere om engineering

http://www.engineeringday.dk/
http://www.bookenekspert.dk/
https://astra.dk/engineering/forl%C3%B8b
http://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/
http://www.emu.dk/grundskole


Hvad har I fået med hjem?

bit.ly/e-day-bbdk

http://bit.ly/e-day-bbdk


Har du yderligere spørgsmål kan vi kontaktes på:

mads@engineerthefuture.dk

annedorte@engineerthefuture.dk

mailto:mads@engineerthefuture.dk
mailto:annedorte@engineerthefuture.dk
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