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Engineering i gymnasiet

PROGRAM

• Engineering i gymnasiet – præsentation af pilotprojekter

• Eksempler på engineeringforløb

• Resultater fra evalueringen

• Spørgsmål og kommentarer
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ENGINEERING I GYMNASIET 2019-2021 

• Engineer the Future: Projektledelse, efteruddannelse, 
konsulentbistand

• VIA og Københavns Professionshøjskole: Evaluering, efteruddannelse, 
konsulentbistand

• Gymnasier i Region Midt: Odder, Egaa og Silkeborg

• Gymnasier i Region Hovedstaden: Virum, Aurehøj, Herlev og Hvidovre 

• Vekslen mellem workshops og praksis samt konsulentbesøg

• Engineering i NV-forløb, monofaglige/tværfagligte forløb i 
naturvidenskabsfagene, Science Cup
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ENGINEERING I GYMNASIET 2019-2021

Formål: 

◦ Undersøge potentialet af engineeringbaseret undervisning i gymnasiet

◦ Udvikle best practice for kompetenceudvikling af lærere

◦ Udvikle ’best practice’ for implementering i gymnasiets naturvidenskabelige undervisning

◦ Løfte elevernes naturvidenskabelige og teknologiske interesse

Produkter:

• Gymnasiedidaktik

• Uddanne lærere i engineeringmetoden

• Udvikle og afprøve engineering-undervisningsforløb

Gymnasium Fag

Egaa Gymnasium Fysik A og B, NV, Science Cup & Unge Forskere

Odder Gymnasium
Fysik A, Fysik B, Kemi B/C, Biotek A

Science Cup, Unge Forskere & Drughunter

Silkeborg Gymnasium Fysik B

Samt 4 testgymnasier: Virum Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Nørresundby Gymnasium 

& HF, Vesthimmerlands Gymnasium & HF

Virum Gymnasium Biotek A, Kemi B, Fysik, Naturgeografi

Aurehøj Gymnasium Biologi, Biotek A, Kemi C, Naturgeografi

Herlev Gymnasium & HF Fysik, Biologi og Kemi

Hvidovre Gymnasium & HF Biologi, Kemi, Naturgeografi, NF (HF)

Læs mere om projekter, resultater og forløb på: 

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/
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ENGINEERING SOM METODE
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HVAD ER ENGINEERING?

Apollo 13 (Ron Howard,  1995)

”I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg into a round hole”

https://youtu.be/1cYzkyXp0jg
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ENGINEERING ER
• At løse et problem / en udfordring

• I en iterativ, systematisk proces

• Og ved hjælp af faglig viden

• Udvikle et produkt, der løser problemet eller behovet

• Under hensyntagen til krav, rammer og begrænsninger

Engineering i undervisningen

• Arbejde med autentiske udfordringer, der skaber relevans og motivation

• Åbne problemstillinger, der muliggør flere løsninger

• At ‘bygge’ en prototype (fysisk produkt, forsøgsvejledning, kode, 
program, rapport….), der kan testes og forbedres

• Systematisk proces

• Inddragelse af faglig viden/undersøgelser m.m.
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ENGINEERINGMETODEN
Engineering Design Processen (EDP)

Hvad er engineering?: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/hvad-er-engineering/

FORDELE VED AT BRUGE EN EDP-MODEL I UNDERVISNINGEN

• Sikre systematik i elevarbejdet

• Genkendelighed på tværs af engineering/innovationsforløb

• Kompetencer i processer og problemløsning

• Eleverne kan udpege, hvor de er i deres design-proces

• Som lærer kan man kommunikere, hvad der fokuseres på i 
den aktuelle lektion, formulere deadlines og milepæle i 
tilknytning til forskellige faser osv. 

• Bruges i diskussion af vigtigheden af systematik, refleksion 
og videnbaseret problemløsning

• …

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/hvad-er-engineering/
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FORSTÅ UDFORDRINGEN – EKSEMPLER

I skal bygge et strengeinstrument, der kan spille en simpel melodi

Laboratoriet ønsker at få hjælp til 
testprotokoller, der meget præcist 
beskriver, hvordan enzymet testes… 

Jeres opgave er at hjælpe Lene Storm ved at komme med gode 
råd, som gør det mere sikkert at gå ud på isen, selvom den ikke 
er erklæret sikker.

Fremstil en mozarellaost med bedre konsistens

Byg jeres egen PET-scanner, der kan lokalisere en kræftknude

Byg en opstilling, der kan lave trækprøvning af 
polymerer til bestemmelse af E-modul og brudstyrke
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KONSTRUERE – EKSEMPLER PÅ PROTOTYPER

Videnskabeligt funderede ‘gode råd’

Testopstilling

Musikinstrument

Mayonnaise
Sund kage

Måleopstilling

Strækapparat

Narrativ og aktiviteter til Escape Room

Design et forsøg
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• Over isen (mekanik, Fysik B, Silkeborg)

• Byg et instrument (Fysik B, Silkeborg)

• Design et vaskepulver (Biotek A, Odder)

• Enzymkonsulenterne (Biotek A, Virum) 

• PET scanner forløb (Fysik-Biotek forløb, Egaa)

• Escape Room (Engelsk-Fysik A, Odder

• Lysintensiteten på Mars (NV-forløb, Egaa)

• Mayonnaise (Kemi C, Odder)

REGION H (publiceres til efteråret 21)

• Mozzarellaost (Biologi A, Kemi B , Herlev)

• Bag en sund kage (NF, Hvidovre)

• Økotoksikologi (Biologi, Hvidovre)

EKSEMPLER PÅ ENGINEERINGFORLØB

Forløb kan findes på Engineer the Futures hjemmeside: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/ 

Desuden artikel om udvalgte forløb i juniudgaven af LMFK-bladet
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DESIGN ET 
VASKEPULVER

Design et vaskepulver

Intention: At hver gruppe fokuserede på at finde et enzym 
og eftervise at dette enzym kunne nedbryde ”en snavs” –
og optimere på forholdene omkring dette enzym

• 2g Biotek A (8 lektioner á 75 min.)

• Kernestof: Enzymer, fedtstoffer, proteiner, kulhydrater, 
relevante kemiske reaktioner, spektrofotometri.

• Oprindelig var selve vaskemidlet tænkt som 
prototypen. 
Mere realistisk: ”Design en testopstilling, hvor du 
afprøver og optimerer et givet enzyms nedbrydning 
af en given ”snavs””.
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ENZYMKONSULENTERNE

TEST-IT ønsker at få hjælp til udvikling af testprotokoller, der præcist beskriver, hvordan enzymet testes,

så TEST-IT kan få genereret systematisk viden om, hvordan koncentrationen af substrat, koncentrationen af 

enzym, temperatur samt pH-forhold påvirker enzymernes effektivitet. 

• Tilpasning af enzymforløb fra Odder til 1g-elever

• 1g Biotek A (13/19 moduler)

• Prototype: Testprotokol

• Afslutte med en test indenfor området enzymer
”På den måde kan jeg sikre mig en vurdering af elevernes faglige udbytte og de lidt
mere note-orienterede elever vil kunne føle sig lidt 
mere sikre på den faglige viden de tilegner sig undervejs.”

file:///c:/users/ahn/OneDrive - IDA/Desktop/Tilrettelggelse-eforloeb-Line-Virum.mp4
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KORTE FORLØB (‘MICRO-ENGINEERING’)

Forløb i Fysik: 

Udarbejd en forsøgsopstilling, der kan bruges til at måle halveringstykkelsen af vand
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KEMI C: MAYONNAISE
4 KLASSER, 3 LEKTIONER

1. Lektion: Øvelse - Identifikation af emulgatorer og fremstilling af mayonnaise 

2. Lektion: 

1. Teoretisk gennemgang af emulgatorer

2. Opsamling på øvelsen med elevfremstillet video

3. Introduktion til engineering og brainstorm

3. Lektion: Videreudvikling (engineering) af mayonnaise med fokus på at 
fremstille og forbedring. Forstyrre emulgeringen!

KORTE FORLØB (‘MICRO-ENGINEERING’)
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OVER ISEN

Jeres opgave er at hjælpe Lene Storm ved at komme med gode
råd, som gør det mere sikkert at gå ud på isen, selvom den
ikke er erklæret sikker.

Hvis gode råd skal have værdi, skal de selvfølgelig være 
videnskabeligt funderet. Derfor skal I lave en model af 
situationen, så I kan undersøge problemet eksperimentelt.

• Fysik B valghold med elever fra musik- og eng./samf.

• Engineeringmål: Løse et autentisk problem, bygge en 
løsningsmodel og vurdere denne, optimere iterativt på 
løsningsmodel, omsætte virkeligt problem til faglig viden, og 
omsætte faglig viden til virkelighed.

• Prototype: Videnskabeligt funderede ‘gode råd’
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Engineering og elevmotivation
ELEVERNES OPLEVELSE AF ENGINEERING ved forløbsafslutning: 

• 86% finder at ”engineering var med til at skabe en god variation i undervisningen”

• 80% synes, at ”engineering var sjovt”

• 83% synes, at ”det var spændende at lære at arbejde på den måde som ingeniører gør”

• 71% ”ville gerne have mere engineering i undervisningen”

ELEVERNES MERE LANGSIGTEDE INTERESSE for Engineering og naturvidenskabelige karrierer og job:

38 % tilslutning til:  ”jeg blev mere interesseret i at arbejde som ingeniører”

42 % tilslutning til: ”jeg lærte virkelig lærte noget, som jeg kan bruge i et fremtidigt job ”

55% tilslutning til: ”Jeg blev mere interesseret i et arbejde indenfor naturvidenskab”

58% tilslutning til: ”jeg blev mere interesseret i at arbejde praktisk-teknisk og problem-løsende ”

Datagrundlag: 374 elevsvar. Heraf Biotek: 16, Fysik: 228, Kemi: 
58 og NV: 72. Klassetrin: 1g: 123, 2.g: 212, 3.g: 39.

Motiverende!

Karriereperspektiv? 
– good-as-it-gets
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Eleverne om ”det bedste ved forløbet” 
- og forbedringsmuligheder

• Det bedste ved forløbet –
hyppigste svar-type

◦ At vi fik frie tøjler

◦ Vi fik lov til at være kreative

◦ Selvstændigt arbejde

◦ Det med selv at finde en 
løsning

◦ At arbejde anderledes med 
forsøg

Elev-autonomi som klar 
motivationsfaktor

• Forbedringsmuligheder –
hyppigste svar-typer:

o Mere tid

o Hvis der var mere tid til de enkelte 

opgaver og tid til at forstå dem ordentligt.

o Større projekter – mere tid

o Mere hjælp til at komme på rette spor + 

lidt længere tid.

o mere feedback og bedre tid til testning af 

produkt

Mere tid & 
bedre 

stilladsering
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Engineering og det faglige udbytte –
som lærerne ser det

▪ ALLE lærere mener eleverne 
er blevet bedre til selv at 
undersøge og til metode 

▪ 3/4 finder, at engineering
understøtter læring af 
”centralt fagligt indhold”

▪ 2/3 tilslutter sig, at eleverne 
har lært ”nyt fagfagligt 
indhold gennem engineering-
aktiviteterne”

”Der var andre elevroller end normalt. Der blev observeret 

enkelte elever der normalt klarer sig middelmådigt rent fagligt, 

men som bidrog, tog initiativ og var hurtige til at gennemskue 

den procesorienterede tilgang i forløbet.”

[eleverne] ”er blevet meget, meget bedre til at lave øvelser”

”de var meget opmærksomme på at opdage de fejl der nu ku 
være … eller eliminere de fejl der ku’ være”

”Læringsgevinsten er især ”fagfaglig… fordi det er en mere aktiv 
læringsform end til daglig..” 

”De har lært mere end de ville gøre i min almindelige 
undervisning… og det er meget mere motiverende for dem… 

det her. Ulempen er… det her det tager lidt længere tid!”. 
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Det faglige udbytte – elevernes oplevelse
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udbytte i form af generiske kompetencer

• Udbytte i form af generiske kompetencer/21 th 
century skills:

• 69% tilslutning til: Jeg blev bedre til at arbejde 
innovativt og problemløsende

• 77% tilslutning til: Jeg lærte at man ikke skal lade sig 
slå ud af, at tingene ikke lykkes i første omgang

• 83% tilslutning til: ”Man skulle være kreativ for at løse 
de stillede opgaver”

• 83% tilslutning til: Vi var nødt til at arbejde sammen 
for at løse opgaven/problemet ordentligt -

Hvor tit ser vi lige 
den slags udbytter i 

naturfagene?
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Mere udfordrende aspekter af udvikling af 
engineering i naturfagene i stx
• At balancere fagfaglig begrebslæring med læring af faglige metoder og læring af 

generiske kompetencer

▪ At stille skarpt på engineering som en anderledes måde at tilegne sig ny faglig viden på

▪ Fra anvendelse af faglig viden til tilegnelse af viden

▪ At arbejde målbevidst med de særlige engineering-træk: konstruktion af problemløsning 
& optimering

▪ At finde tid og kortere EDP-formater, som udfolder essensen af engineering

▪ At håndtere de åbne undersøgende og intense kollaborative engineering processer

▪ At evaluere andet og mere end traditionelt fagfagligt udbytte af engineering.
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Tilløb til konklusion på pilotprojektet

• Engineering-indslag øger elevernes interesse for undervisningen i de naturfag, hvor det har været 
forsøgt.

• Engineering menes at bidrage til faglig læring i traditionel forstand, og i særdeleshed til 
metodekendskab og undersøgelseskompetence

• Engineering tilgodeser efter alle aktørers opfattelse tillige generiske kompetencer 
(problemløsningsevne, kreativitet/innovation, samarbejde og persistens) i en grad som traditionel 
naturfagsundervisning ikke gør.

• Engineering er en relevant udvidelse og kvalificering af arbejdsformerne i naturfagene (fx 
frihedsgrader, problemløsning…) 

• Engineering kan fungere som et samlende udviklingsfokus – på både faggruppe-, skoleniveau og 
regionalt niveau.

• Engineering har en moderat, umiddelbar effekt på elevernes situerede STEM-rettede 
karriereovervejelser
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SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER?
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• Book en ekspert til at komme på besøg i 

din undervisning 

• Eksperterne kommer fra virksomheder 

og videregående uddannelsessteder.

• Alle eksperter er trænet i at formidle til 

børn og unge.

• Alle besøg tager udgangspunkt i 

gymnasiernes kernestof og tilføjer 

faglige nuancer og perspektiver til 

undervisningen.

• Besøgene består af både oplæg og 

aktiviteter, der involverer eleverne.

• Book en ekspert er gratis. 

BOOK EN EKSPERT
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Eksempel
Karin Cederkvist, Teknologisk Institut

”Klima, kloak og kemi”

Fag: 
• Kemi

• Bioteknologi

• Geovidenskab

• Naturgeografi

Jeg arbejder til dagligt med klimatilpasning primært inden for håndtering og rensning af vand, og på mit besøg vil jeg fortælle,
hvordan vi kan løse nogle af de udfordringer, klimaforandringerne bringer med sig ved at tage regnvandet ud af kloakkerne og 
bruge det lokalt i byerne.

Vi vil gå i dybden med vandforurening; dels hvordan forureningen opstår, dels hvordan man renser vandet. Der er masser af kemi 
involveret, og eleverne vil få indblik i, hvordan fx fældning, redox og sorption anvendes i praksis. Der vil også blive tid til, at jeg 
fortæller om min dagligdag, så eleverne kan høre om et job inden for vandmiljø; et job som også rækker ud over Danmarks 
grænser og hænger tæt sammen med FNs Verdensmål.

Eleverne vil komme til at arbejde med en opgave om regnvand. Opgaven er meget interaktiv; eleverne får et oplæg og skal så 
arbejde i mindre grupper. I opgaven skal de komme med bud på, hvilke kilder der er til forurening af regnvand, samt hvilke kemiske 
reaktioner man kan anvende for at rense vandet. Aktiviteten kommer an på klassens niveau og vinklen på præsentationen, som vi
kan aftale inden besøget.

Emner/nøgleord:
• Klima, klimaændringer

• Vand, vandressourcer og dets udnyttelse

• Bæredygtighed

• Anvendelsesorienteret kemi

• Bindingstyper

• Organisk og uorganisk kemi

• Syre-base

• Fældning og redox

• Mikrobiologi
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Karrierelæringsspil
STEM-karrierelæringsspil om uddannelsesvalg, karriere og fritid

Hvad kan spillet?

Fokus på uddannelses- og jobmuligheder indenfor det naturvidenskabelige og tekniske område. 

Spillet er et oplagt springbræt til at tale om uddannelsesvalg.

Forslag til hvordan spillet kan bruges i undervisningen og tænkes ind i andre aktiviteter på gymnasiet.

Tilhørende øvelser og refleksionsspørgsmål.

Hvad handler spillet om?

I spillet skaber eleverne et livsforløb, der består af både uddannelse, job og fritid. 

Uddannelsesmuligheder og jobs er nøje afstemt, så eleverne får en reel indsigt i, hvilke uddannelser der 

giver kompetencer til hvilke jobtyper.

Eleverne vil opleve, at der er mange forskellige veje at gå indenfor de enkelte fagområder. Et valg er ikke 

endegyldigt.

Fakta

Målgruppe: Gymnasieelever

Spilletid: 45 minutter

Klassesæt: 6 spil, hvor hvert spil kan spilles af 2-5 deltagere

Læs mere: https://engineerthefuture.dk/karrierelaeringsspil

Instruktionsvideo: https://youtu.be/lJX2s-j-fAw

https://youtu.be/lJX2s-j-fAw
https://youtu.be/lJX2s-j-fAw
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ENGINEER THE FUTURES TILBUD
• Engineering i gymnasiet: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-

gymnasiet/

• Book en ekspert: https://ekspert.engineerthefuture.dk/

• Karrierelæringsspil: https://engineerthefuture.dk/karrierelaeringsspil

• Science & Engineering Cup: https://engineerthefuture.dk/science-cup/
(fra 21/22)

• Studievalgsguide: http://samtaleguide.dk/

• Engineering i skolen: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen/

• Engineering Day (uge 45): https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

• Se film med ingeniører: https://engineerthefuture.dk/se-film-med-
ingenioerer/

• Facebook-ambassadører: https://engineerthefuture.dk/se-film-med-
ingenioerer/ (nederst på siden)

• Information om uddannelser: https://engineerthefuture.dk/her-kan-du-
blive-ingenioer/?_ga=2.171810528.1156180803.1557310707-
1053530283.1557310707

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/
https://ekspert.engineerthefuture.dk/
https://engineerthefuture.dk/karrierelaeringsspil
https://engineerthefuture.dk/science-cup/
http://samtaleguide.dk/
https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen/
https://engineerthefuture.dk/engineering-day/
https://engineerthefuture.dk/se-film-med-ingenioerer/
https://engineerthefuture.dk/se-film-med-ingenioerer/
https://engineerthefuture.dk/her-kan-du-blive-ingenioer/?_ga=2.171810528.1156180803.1557310707-1053530283.1557310707
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SÅDAN KAN I (OGSÅ) ARBEJDE MED ENGINEERING 
• Naturvidenskabsfestival i uge 39

• Unge Forskere – Engineering Challenge

• Big Bang Konference – sporet Engineering og teknologi

Engineeringiskolen.dk (projektside)
Astra.dk/engineering 

https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer
https://ungeforskere.dk/sponsorpr-mier
https://bigbangkonferencen.dk/

