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PROGRAM
• Præsentation

• Engineering i gymnasiet

• Region H pilotprojektet og videre erfaringer

• Engineering i praksis 

• Diskussion(er) undervejs
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Uddannelse
Fødekæden fra grundskole til universiteterne inden for teknologi og 
naturvidenskab skal styrkes

Dannelse
Styrket naturvidenskabelig og teknologisk dannelse blandt børn og unge

Omdømme
Omdømme af ingeniører og andre nat.vid. og tekniske faggrupper skal 
flyttes i en endnu mere positiv retning. 

ENGINEER THE FUTURE
DANMARKS TEKNOLOGISKE ALLIANCE

STEM

Bred alliance bestående af teknologistærke 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 
organisationer.



Engineering i gymnasietENGINEERING I GYMNASIET 2019-2022 
– OG FREMADRETTET
• 2-årige pilotprojekter: 

◦ Vekslen mellem 4 workshops og praksis samt konsulentbesøg

◦ Udvikling og afprøvning af egne (og kollegers) engineeringforløb i undervisningen hjemme

• Partnere: Engineer the Future, VIA og Københavns Professionshøjskole

• Gymnasier i Region Midt: Odder, Egaa og Silkeborg Gymnasium

• Gymnasier i Region Hovedstaden: Virum, Aurehøj, Herlev og Hvidovre Gymnasium (& HF)

• I alt 29 lærere kompetenceudviklet i engineeringdidaktik

• Engineeringdidaktik (v. 1.0), +14 engineeringforløb

• 2023-2026: Nationalt projekt med 25 gymnasier (stx og htx) (100 lærere)

◦ 2-årig og 1-årig kompetenceudvikling samt dagkurser med de faglige foreninger
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HVAD KAN/SKAL ENGINEERING I GYMNASIET?
• Kan vi skabe interesse?
• Kan vi motivere eleverne mere for fagene?
• Kan vi skabe dialog - samtale opad og imellem?
• Kan engineering bidrage til at udvikle elevernes generiske kompetencer – fx problemløsningsevne, 

handlekompetence, kreativitet/innovation, samarbejde og vedholdenhed?

• Hvad skal lærerens rolle være?
• Hvor meget kan/skal undervisningen tilrettelægges?
• Hvordan ser engineering i stx ud?

• Udvikle gymnasierettet engineeringdidaktik
• Udvikle engineeringforløb og –ideer/aktiviteter
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ENGINEERINGMETODEN
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ENGINEERING ER
• At løse et autentisk problem / en udfordring, der skaber relevans og 

motivation

• I en iterativ, systematisk proces

• Og ved hjælp af faglig viden og undersøgelser

• Udvikle en prototype (fysisk produkt, forsøgsvejledning, kode, program, 
rapport….), der kan testes og forbedres og som løser problemet (eller 
behovet)

• Under hensyntagen til krav, rammer og begrænsninger



Engineering i gymnasietENGINEERINGMETODEN
Engineering Design Processen (EDP)

En procesmodel fra udfordring, til ide 
til udvikling af egen prototype.

Består af en række ikke-lineære faser

Indeholder både divergente og 
konvergente processer
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SCIENCE OG ENGINEERING

- A Framework For K-12 Science Education (FREE Download)

https://www.nap.edu/login.php?record_id=13165
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FORSTÅ UDFORDRINGEN

• Læreren præsenterer/Eleverne 
formulerer udfordringen.

• Motivationsgevinst ved åbne
problemstillinger, der muliggør 
flere løsninger!

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

Udvikl en 
testprotokol, der 
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

Design an air filtration device that 
could filter indoor air pollutants 

Udarbejd en forsøgsopstilling, der kan bruges 
til at måle halveringstykkelsen af vand

Lav en yoghurt med en 
passende surhed og konsistens

Design en primer

‘Fremstil’ sand til 
betonproduktion

Fremstil bioethanol fra affald

Design en metode til tykkelsesmåling af blyplader 
samt udarbejd en prototype med manual
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KONSTRUERE

• Elevgrupperne virkeliggør deres ide til 
prototype med valgte materialer og 
redskaber.

• Særligt fysiske produkter motiverer!

• Prototype kan også være en digital kode, en 
algoritme, en forsøgsprotokol eller en 
”konsulentrapport” med videnskabeligt 
baserede råd, fx forslag til energibesparelser 
på en skole.  

• Prototypen skal kunne afprøves og evt. 
forbedres. 

Videnskabeligt funderede ‘gode råd’

Testopstilling

Musikinstrument

Mayonnaise

Sund kage

Måleopstilling

Strækapparat

Narrativ og aktiviteter til Escape Room

Design et forsøg

Se engineeringforløbene her: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/

Primer

Håndsprit

Manual

Sand

Bioethanol
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HVAD HAR VI LÆRT?
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Resultater fra pilotprojekter – lærere:

Evalueringen* af engineerings potentiale i undervisningen flugter de 
internationale undersøgelser og viser overordnet, at engineering-
aktiviteter:

• øger elevernes interesse for undervisningen i de naturvidenskabsfag, hvor det har været forsøgt.

• bidrager til faglig læring i traditionel forstand, og i særdeleshed til metodekendskab og 
undersøgelseskompetence

• tilgodeser efter både elevers og læreres opfattelse generiske kompetencer (problemløsningsevne, 
kreativitet/innovation, samarbejde og persistens) i en grad som traditionel naturfagsundervisning ikke 
gør.

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

*Evalueringen består af en blanding af kvantitativ og kvalitativ evaluering: Elevsurveys før og efter alle engineeringforløb, lærersurveys før og efter det samlede projekt, 
undervisningsobservationer samt interviews med de deltagende lærere i grupper eller enkeltvis.

”Eleverne tilegnede sig den ønskede 
faglige viden, og der er for mig ingen tvivl 
om, at engineeringtilgangen generelt har 
øget deres interesse og motivation for 
faget.”
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Det ‘bedste ved forløbet’:

• At vi fik frie tøjler

• Selvstændigt arbejde

• Det med selv at finde en løsning

• Det praktiske, og at vi selv kunne komme 

med løsningsforslag

• Vi fik lov til at være kreative

• At arbejde anderledes med forsøg

Elevernes svar
Elev-autonomi som klar 

motivationsfaktor Forbedringsmuligheder:

• Mere tid – større projekter

• Hvis der var mere tid til de enkelte
opgaver og tid til at forstå dem ordentligt

• Mere hjælp til at komme på rette spor + lidt 
længere tid

• Mere feedback og bedre tid til testning af 
produkt

• Vi kunne få lov til at ændre det og gøre det 
igen

Mere tid & bedre 
stilladsering
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Mere udfordrende aspekter af udvikling af 
engineering i naturfagene i stx – et udpluk

• Svært at adskille engineering fra traditionelt undersøgende arbejde og opgaveløsning (narrativ, udfordring…). 

• At stille skarpt på engineering som en anderledes måde at tilegne sig ny faglig viden på fremfor anvendelse af 

allerede tillært faglig viden og dermed et besværligt add-on.

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

• At håndtere de åbne, undersøgende og kollaborative engineeringprocesser.
”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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• 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)

• Polymerforløb (Fysik-Kemi, Egaa)

• Escape Room (Engelsk-Fysik A, Odder

• Lysintensiteten på Mars (NV-forløb, Egaa)

• Microengineering (Fysik, Odder)

• Mayonnaise (Kemi C, Odder)

På vej:

• Byg din egen sensor (Fysik B, Virum) 

• Lav mozarellaost (Kemi & Biologi C/B, Herlev)

• Design et fosfat-genanvendelsesanlæg (Kemi C, Aurehøj)

• Optimering af acetylsalicylsyresyntese (Kemi A/B, Hvidovre)

• Primerdesign (Biotek A, Virum)

• Affald til bioethanol (Biotek A, Aurehøj)

• Håndsprit (Fys/Biotek/Kemi, Herlev)

• Raketter (Kemi/Fysik, Herlev)

Desuden idebank med flere engineeringaktiviteter

EKSEMPLER PÅ ENGINEERINGFORLØB

Se forløbene her: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/
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REGION HOVEDSTADEN-PROJEKTET

Jesper Heidemann Langhoff, Københavns 
Professionshøjskole
Adjunkt
Ph.d., Cand. Scient. & fotojournalist pba.
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Elev-evaluering af Engineering
Population (Region H pilotprojekt): 258 elever

Kilde: Survey Xact: RegH samlet, 27/10-21.

v/ Jesper Heidemann Langhoff ( jhof@kp.dk )

Engineering gav mulighed for at udvikle på 
vore egne ideer og løsningsforslag (pkt. 13)

Engineering hjalp mig til at 
forstå andre dele af faget (pkt. 24)

Jeg lærte en masse fagligt 
i forløbet (pkt. 29)

Jeg lærte, at man ikke skal lade sig slå ud af, 
at tingene ikke lykkes i første omgang (pkt. 32)

Det har jeg aldrig gjort før, 
så  det klarer jeg helt 

sikkert!

mailto:jhof@kp.dk


Engineering i gymnasietFORANDRINGMODELLER ver. 1 (Workshop 1, 19/8-2020)

Jeres forventninger & mål ifm. projektet
Foki:
Lærer & elev

(1-2)  Udfordring og Mål (3-4) Hvordan kan EiG bidrage?
(korrektiver listet)

Tid og rum • Tid til udvikling, supervision, samarbejde og vidensdeling + Tid og penge.

Naturfaglig viden, 
kompetencer og 
dannelse

• STEM & fejl som proces
• EiG skal tydeligt rammesættes:
- Engineering fører til udvikling og metoden forankres (ikke temporær event)
- Trinvis indkøring (Engineering med stilladsering og progression)
- Naturvidenskab i kontekst
- Narrativet åbner og fastholder
• OBS: (undgå) kogebogsforsøg & lukkede opgaver

+ EiG didaktik faciliterer (EDP, FITS mv):
- Klassisk empirisk og videnskablig 
tænkning = fejl som proces.

- Læringsrum inkl. åbne gruppe- og   
projektopgaver.

- Kreative og innovative designs  
i processen med prototype/produkt.

Didaktik og 
pædagogik

• Læringsstil udfordret hos nogle elever
• Faglig udfordring
• Formativ evaluering (i mindre grad summative og karakterfokus)
• Elever drevet af nysgerrighed og egenmotivation - og kan 

arbejde mere selvstændigt - og bringe STEM kompetencer i spil

- Motivation (særligt indre)
inkl. differentiering.

Perspektiv og 
dannelse

• Handlekompetence hos eleverne - Etik i naturvidenskab:
EDP: narrativ og udfordring /  
problemstilling vælges med  omtanke.
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EDP vs. naturvidenskablige metoder
De klassiske naturvidenskabelige metoder (i udvalg)

1. Begrundelsesmetoder

1. Induktiv metode

2. Deduktiv metode

3. Hypotetisk-deduktiv metode

4. Abduktiv metode

2. Eksperimentel metode

3. Naturhistorisk metode

Bemærk: skelnen mellem det kontrollerede eksperiment, 
ikke kontrollerede eksperiment og anden indsamling af 
empiri.

Kilde: Langhoff, J.H. (in prep.). Introduktion til naturvidenskabelige metoder og praksis.
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STEM
• Ikke Science.

• Ikke Technology.

• Ikke Engineering.

• Ikke Mathematics. 

Science, Technology, 
Engineering & Mathematics 
med didaktisk vægtning 
efter behov og erkendelse 
om sameksistens. +
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DISKUSSION

Hvordan kan engineering anvendes i din 
undervisning? 

- Hvad kan eleverne få ud af det?

(15 min.)

? ?!
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ENGINEERING I PRAKSIS

Lise Daugaard, Aurehøj Gymnasium
kemi, bioteknologi
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•For optimisten er glasset halvt fyldt…

•For pessimisten er glasset halvt 
tomt…

•For ingeniøren er glasset dobbelt så 
stort, som det burde være!

Tilpasse, forbedre, optimere, justere, udvikle ….
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Arbejde med engineering

•Eleverne trænes i at nedbryde komplekse 
problemer, skabe løsninger og arbejde 
selvstændigt og kreativt med 
naturvidenskaben

•Undervejs får de indsigter og opnår 
kompetencer, som de ikke får ved klassisk 
undervisning
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Engineering-eksempel: 
Bioethanol fra husholdningsaffald

Klassisk akademisk lærebogsviden:
• Kulhydrater
• Enzymer
• Fermentering
• pH-optimum
• Gærstammer
• Reaktionsskemaer
• Mængdeberegning
• Metabolisme….

Udfordring: 
Et kit til fremstilling af bioethanol ud fra 
husholdningsaffald, som kan bruges i en 
almindelig husstand 



Engineering i gymnasiet

Bioethanol fra husholdningsaffald

Viden, færdigheder og kompetencer fra engineering-arbejde:

• Opbevaring og indpakning af biologisk affald

• Sortering og håndtering af biologisk affald 

• Hvilke typer af affald produceres i en husholdning og hvad indeholder de?

• Tekniske udfordringer med findeling, homogenisering, opløsning og blandingsforhold

• Valg af enzymer

• Forsøgs-set up med mange variable kræver omhyggelig mærkning og systematisering

• Perspektiverende overvejelser om tilpasning af løsningen til en almindelig husholdning.
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Engineering-eksempel:
Sand, glas og beton • Udfordring: Mangel på sand til byggeri

• Løsning: Lave sand af brugte glasvarer

• Produkt: En betonflise af findelt  genbrugsglas
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Andre eksempler
• Fremstilling af håndsprit 
◦ stærkt (Corona)narrativ

◦ simpelt produkt

• Fremstilling af mozarellaost eller yoghurt
◦ kendt produkt med kort produktionstid,

◦ gode muligheder for forbedring

◦ mange kernefaglige emner

• Produktion af struvit (gødning) fra urin
◦ Globalt narrativ

◦ Tydelig problemstilling
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Refleksioner over engineeringmetoden
• Erfaring med tilpasning i praksis, learning by doing

• At gå i gang med at afprøve/undersøge, uden at kende 
svaret/løsningen

• Redesign eller forbedring fremfor nytænkning

• At opsamle erfaringer mens man arbejder, frem for først at 
udtænke/forberede og dernæst udføre.

• At få erfaring med, at de fleste problemstillinger indeholder noget 
praktik og nogle færdigheder, som man må tilegne sig inden man 
kan arbejde rigtig med dem.

• At få erfaring med, at arbejde med virkelige problemstillinger kræver 
plads til at fejle, lære og forbedre
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Refleksioner fra praksis
• Narrativet kan let blive for bredt

• Valg af produkt er vigtigt

• Det er svært at holde eleverne i ”undersøge-fasen”

• Ejerskab og forbindelse til omverdenen
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Rammer for engineering

• Tid – modulopdelt eller sammenhængende

• Introduktion af engineering som metode

• Lokaler (værksted, laboratorium), materialer

• Gruppeprocesser

• Stoftrængsel

• Lærerens rolle

• Inspiration
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DISKUSSION

Hvad skal der til for, at du giver dig i kast 
med engineering-undervisning? 

- Hvilke muligheder ser du i dit fag?

(15 min.)

? ?!
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Spørgsmål?

? ?!
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Engineer the Futures gymnasietilbud
Engineering i gymnasiet: https://engineerthefuture.dk/engineering-i-
skolen/engineering-i-gymnasiet/

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

Karrierelæringsspil: https://engineerthefuture.dk/karrierelaeringsspil

Science Cup: https://engineerthefuture.dk/science-cup/

Studievalgsguide: http://samtaleguide.dk/

Film med ingeniører: https://engineerthefuture.dk/moed-
ingenioerer-der-forandrer-verden/

Fakta om ingeniører: https://engineerthefuture.dk/fakta-om-
ingenioerer/

#YoutuberTakeover – youtubere finder deres ingeniørmatch: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevtSxAiY4YwdBPASzDVs7yt
XIqGhWs9i

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

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen/engineering-i-gymnasiet/
https://ekspert.engineerthefuture.dk/
https://engineerthefuture.dk/karrierelaeringsspil
https://engineerthefuture.dk/science-cup/
http://samtaleguide.dk/
https://engineerthefuture.dk/moed-ingenioerer-der-forandrer-verden/
https://engineerthefuture.dk/fakta-om-ingenioerer/
https://engineerthefuture.dk/her-kan-du-blive-ingenioer/?_ga=2.171810528.1156180803.1557310707-1053530283.1557310707
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