
Lad engineering spire
Anna Hermannsen Clausen og Anne Dorte Spang-Thomsen





De næste 45 minutter…
• Hvem er vi

• Hvad er Engineering i Skolen

• Læring, motivation og naturfaglig 
dannelse gennem engineering

• Praksiseksempel på 
engineeringprocessen

• Engineering Day

• Afslutning



Anne Dorte Spang-Thomsen
• Naturfagslærer, Gentofte og Furesø

• Redaktionschef, Alinea

• Afdelingsleder, Gladsaxe

• Projektleder i Engineer the Future

• Naturfagslærer, Firkløverskolen Give

• Naturfagsvejleder, Firkløverskolen Give

• EiS-kommune, Vejle

• Vest-Danmarks bedste naturfagslærer 2019

Anna Hermannsen Clausen



SamarbejdspartnernePartnerne

Engineering i Skolen



Engineering i 
skolen

• Læring

• Motivation

• Naturfaglig dannelse





Læring 
• De naturfaglige kompetencer





Motivation

• Motiverer mange elevtyper 



Naturfaglig dannelse

• Demokratisk verdensborger



Hvorfor skal mælken 
stå i køleskabet?

”Vi kan ikke løse vores problemer ved at 
tænke på samme måde, som da vi skabte dem”

Albert Einstein







Peter 





Vi har indtil videre undersøgt:

- Hvor bakterier findes
- At der findes både gode og dårlige bakterier
- Hvordan bakterier har det med kulde og varme
- Hvordan vi får mad fra landbruget (fx mælk)
- At der er mælkebakterier
- At vand findes som væske, is og gas









Starten af elevernes arbejdsproces





Konstruktionsfasen



Engineering-depot



Vi laver en 
præsentation og 
udstilling af vores 

løsninger





Engineering Day
Uge 45



Engineering Day 2021



• Engineering Day: engineeringday.dk

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

• Naturfagsmaraton: nvhus.dk/naturfagsmaraton/

• Besøgsordningen Book en ekspert: bookenekspert.dk

• Engineeringdidaktik og animerede lærervejledninger: astra.dk/engineering/didaktik

• Interaktiv engineering-model og metodekort: astra.dk/engineering/proces

• Faghæfter for naturfagene www.emu.dk/grundskole

Læs, se og hør mere om engineering

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


Evaluering: 

bit.ly/lad-engineering-spire

Har du yderligere spørgsmål kan vi kontaktes på:

anna3156@vejle.dk

annedorte@engineerthefuture.dk

http://bit.ly/lad-engineering-spire
mailto:anna3156@vejle.dk
mailto:annedorte@engineerthefuture.dk
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