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Sammenfatning  
Den tematiske syntese af kortlægningen af indsatser har belyst potentialer og udfordringer forbundet             

med “engineering” aktiviteter i folkeskolen. Nedenstående rummer en række fremadrettede          

betragtninger, som er formuleret med særligt henblik på at informere til projekt Engineering i Skolen.               

Disse pointer er formet af diskussioner af kortlægningen i projektgruppen den 23. november, 2017. 

 

● Syntesen viser at årligt tilbagevendende begivenheder kan være med til at fastholde            

indsatser men også risikere at isolere dem til en afgrænset periode i løbet af skoleåret.               

Efterhånden som lærere opnår erfaringer med “engineering” aktiviteter, er det tilsyneladende           

ikke ualmindeligt, at aktiviteterne bliver mere integrerede i lærernes normale          

undervisningspraksis. Men den åbne, elevstyrede form for undervisning som “engineering”          

lægger op til, kræver mange gentagelser før lærere og elever bliver tilstrækkelig bekendte med              

formen. Dermed er det vigtigt at tydeliggøre, at man ikke kan forvente nævneværdige resultater              

uden en vis vedholdenhed, da de første forsøg med engineering ofte er behæftet med en del                

frustrationer for både lærere og elever.  

 

● Syntesen viser konsistent, at lærere må indtage en mere vejledende rolle i            

“engineering” forløb.  Denne rolle kan være udfordrende for lærere i starten, fordi den             

udfordrer deres forståelse af, hvad det vil sige at være lærer og deres opfattelse af, hvad                

(natur-)faglighed er. Lærernes opfattelse af faglighed er ofte (i starten) i konflikt med de              

generiske kompetencer, som eleverne har brug for til at blive gode til “engineering” (såsom              

samarbejdsevne, problemløsning og kreative processer). Det kan derfor være nyttigt at           

italesætte over for lærerne, at “engineering” udgør en måde at undervise naturfag på, hvor              

eleverne ikke kun tilegner sig faglig viden, men samtidigt udvikler de nødvendige kompetencer til              

at kunne bruge den naturfaglige viden til at løse fagligt relevante problemstillinger.  

 

● I mange af indsatserne var det vanskeligt for de involverede at målsætte elevernes             

læring på en operationel måde. Dette peger på et behov for kunne italesætte hvilke              

kompetencer, der er særligt relevante i et “engineering” forløb. Disse kompetencer skal kunne             

relateres til de fire kompetenceområder for naturfagene i Forenklede Fælles Mål, hvis lærerne             

skal arbejde med “engineering” i undervisningen i nævneværdig grad. Desuden er der behov for              

at udvikle evalueringsredskaber, som kan stilladsere, at både elever og lærere bliver i stand til at                

arbejde målrettet med “engineering”. På den måde vil lærerne kunne afholde kortere såvel som              

længere “engineering” forløb, som alle bidrager løbende til at udvikle elevernes kompetencer.  
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● Syntesen viser, at elever kan få et stort og forskelligartet læringsudbytte af at arbejde              

med “engineering” i skolen. Læringsudbyttet dækkede mange forskellige generiske         

kompetencer, men også mere traditionelt fagligt udbytte. Desuden var der gennemgående tegn            

på, at elevernes interesse for naturfag øges ved at arbejde med “engineering”. Lærerne var ofte               

bekymrede for, om eleverne også opnåede tilstrækkeligt fagligt udbytte i starten, hvilket synes at              

hænge sammen med en forståelse af faglighed og faglige kompetencer, som ikke tilgodeser at              

eleverne gerne skal kunne anvende faget i praksis. Med andre ord er det vigtigt, at lærerne bliver                 

klar over, at “engineering” er en måde at realisere ambitionerne i Forenklede Fælles Mål, som               

rækker ud over de konkrete aktiviteter i undervisningen og peger frem mod, hvad eleverne skal               

kunne med naturfagene - også uden for skolen.  

 

● Syntesen viser, at forskelle i elevernes forudsætninger bliver mere udtalte i den åbne,             

elevstyrede undervisning. Dermed bliver det muligt for flere elever at bidrage til            

undervisningen. Men undervisningsdifferentieringen bør sikre, at eleverne ikke bliver fastholdt          

i kun at bidrage til de dele af et forløb, som de i forvejen er trygge ved. I flere indsatser erfarede                     

man, at der var en tendens til at de elevstyrede forløb betød, at eleverne gang på gang valgte at                   

lave det, som de var bedst til. Derved blev de ikke bedre til andre dele af den samlede proces.                   

Det er derfor nødvendigt med en opmærksomhed på, at “engineering” undervisningen skal kunne             

tilgodese mange forskellige elevers behov og evner samtidigt med at stilladsere, at eleverne             

bliver udfordret på de dele af processen, som de ikke er fortrolige med. 

 

● Syntesen peger på, at det i indsatser med fokus på teknologi ofte var uklart for               

lærerne, hvad teknologi dækker over, og hvordan den skulle bidrage til elevernes            

læring. Dette kunne pege på, at der er behov for en definition af, hvordan teknologi forstås i                 

relation til EiS, og hvilken rolle teknologi bør spille i “engineering” forløb.  

 

● Syntesen viser, at opbygning af relationer, ledelsesopbakning og kommunal støtte kan           

have stor betydning for forankring af indsatsernes aktiviteter.  Disse elementer var kun            

sjældent medtænkt i nævneværdig grad som en del af indsatserne, og deres betydning for              

forankring af indsatsen blev ofte først klar i evalueringerne som en forklaring på, hvorfor              

forankringen af indsatsen enten lykkedes eller ikke. En anden gennemgående faktor, som havde             

betydning for forankringen, var tid til udvikling. Dette gjaldt både i form af udviklingstid til               

lærerne, så de kunne engagere sig ordentligt i indsatsen, men også i form af tilstrækkelig tid til                 

at foretage flere “engineering” forløb, så lærere og elever kunne nå at blive fortrolige med den                

form for undervisning.  
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● Syntesen viser, at eksterne aktører spillede en central rolle i mange af indsatserne.  Der              

synes, at være en tendens til, at samarbejde med eksterne kræver facilitering fra en tredjepart               

og afklaring af, hvad de forskellige aktører skal bidrage med og have ud af samarbejdet for at                 

lykkes. Dette kan være lidt af en udfordring i områder, hvor der ikke i forvejen er en institution                  

eller person til at foretage denne facilitering, og det er muligvis en udfordring for opbygningen af                

autentiske problemstillinger til brug i undervisningen, hvis ikke det er muligt at engagere             

eksterne aktører i større “engineering” forløb.  

 

● I de analyserede indsatser fremgår etik ikke som et særlig centralt fokuspunkt for             

engineering aktiviteter. Det kan diskuteres, om en engineering didaktik skal indeholde en etisk             

stillingtagen i arbejdsprocessen frem mod en løsning af en problemstilling. 

 

  

                                                          6                                                                            neuc.dk 



 
 

Engineering i skolen - syntese af en praksiskortlægning  

Baggrund og indledning 
Engineering i skolen er et 3-årigt projekt, som har til formål at bringe engineering ind i                

naturfagsundervisningen i grundskolen. Projektet skal bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk              

og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse og ad den vej får større interesse for                 

naturvidenskab og teknologi 

 

Formålet med denne praksiskortlægning har været at lave en analyse af indsatser, som vil fremme               

engineering i undervisningen. Fokus har været på indsatser, der kan være med til at informere               

udviklingen af en engineering-didaktik i science-undervisningen i folkeskolen. Der er inkluderet indsatser,            

hvis hensigt det er at styrke og udvikle læreres kompetencer inden for STEM-området, elevers              

læringsudbytte og undervisningen. 
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Tematisk syntese 
Følgende er den tematiske syntese af kortlægningen af indsatser inden for ”engineering” (forstået meget              

bredt – se den tekniske rapport for detaljer) indenfor de sidste 10 år i Danmark. Ud af i alt 582                    

identificerede potentielt relevante indsatser, blev 32 projekter udtaget til grundig analyse. Dette er de              

vigtigste pointer udtrukket på tværs af disse udvalgte projekter.  

 

Analysen er inddelt i 10 tematikker:  

1. Ændring af lærerens rolle 

2. Fagligheden udfordres 

3. Lærerne og teknologi 

4. Årligt tilbagevendende begivenheder giver en solid ramme for udvikling 

5. Konkrete evalueringsstrategier 

6. Elevkompetencer i mange former 

7. Elevmotivation og læringsstrategier 

8. Nødvendigt med stilladsering 

9. Eksterne aktører 

10. Forankring 

 

1. Ændring af lærerens rolle 
Arbejdsformen forbundet med "engineering" udfordrede lærernes opfattelse af, hvad god undervisning           

var og hvilken rolle de havde som lærere. I nogle tilfælde havde lærerne problemer med at forstå, hvilke                  

undervisningsformer indsatsen lagde op til, og dermed også, hvordan de skulle håndtere den. Fx gav               

lærerne i  Billund Builds udtryk for, at de ikke vidste, hvad projektbaseret læring og engineering var, og                 

derfor havde svært ved at undervise ud fra det.  

 

Lærernes rolle i de mere åbne, elevstyrede forløb blev italesat som:  den nysgerrige og vejledende               

voksne, som går ”ved siden” af eleven. Det var nødvendigt at læreren turde at give slip, være åben for at                    

eksperimentere, være i en mere faciliterende rolle, mestre en mere udforskende dialog, kunne forholde              

sig undrende og undersøgende til barnets aktiviteter og acceptere mangel på kontrol og autoritet over               

klasserummet, at aflære sig ”micro-management” strategier og i stedet påtage sig en mere guidende              

rolle i deres tilgang.  

 

I projektet  Learning Tech Lab ændrede lærernes forståelse sig af, hvad eleverne kunne håndtere i               

komplekse designprocesser nogle gange i en sådan grad, at elev og lærer arbejdede på lige vilkår som                 

                                                          8                                                                            neuc.dk 



 
 

Engineering i skolen - syntese af en praksiskortlægning  

partnere. I samme projekt beskrev en lærer udviklingen som noget, der  ”rykkede ved selve grundkernen               

i det at være lærer” . 

 

En vigtig faktor i lærernes ”nye” rolle syntes at handle om at give eleverne formativ feedback på                 

processen og ikke kun på slutproduktet. Både lærere og elever mente, at procesevaluering havde stor               

betydning for elevernes læringsudbytte. I projektet  Elevers egenproduktion planlagde nogle elever selv            

deres procesevaluering, fordi de fandt det både motiverende og kvalificerende.  

 

Det var ofte angstprovokerende at skulle give eleverne så meget frihed, som ”engineering” krævede.              

Lærerne fandt det svært at skifte mellem rollen som den instruerende lærer, facilitator af aktiviteter,               

vejleder for hver designgruppe, og til at støtte elevernes processer gennem dialogbaserede, refleksive             

spørgsmål.  

 

Erfaringen fra indsatserne var dog også, at lærerne i løbet af en periode på et par år eller mindre,                   

afhængigt af tidligere erfaringer og forudgående kompetencer, blev fortrolige med, at eleverne fik større              

grad af frihed og medbestemmelse. I nogle tilfælde søgte lærerne dog tilbage til mere tryg               

undervisningspraksis på trods af gentagne muligheder for udvikling.  

2. Fagligheden udfordres 
Lærerne blev udfordret på deres forståelse af deres rolle (se tematik 1: Ændring af lærerens rolle) og                 

fagenes formål - især i starten af indsatserne. Det tog ofte en del gennemprøvninger af de nye                 

arbejdsmetoder før de oplevede, at mere elevstyrede arbejdsformer kunne kombineres med de faglige             

mål, og at deres opfattelse af elevernes faglige kompetencer også kunne rumme de generiske              

kompetencer såsom formidling eller samarbejdsevne (se tematik 6: Elevkompetencer i mange former).            

Mange lærere var selv forvirrede over målene med indsatsen i starten, hvilket smittede af på eleverne,                

og i flere indsatser blev det fremhævet, at projekterne skulle målsættes klart fra starten (både overfor                

lærere og elever) for at få succes. 

 

Flere indsatser beskrev, at lærerne fandt det vanskeligt at opnå de faglige resultater, som de ellers kunne                 

i den ”almindelige” daglige undervisning, når de skulle arbejde projektorienteret. I  Robotter i folkeskolen              

konstaterede skoleledere og lærere, at robotter og teknologier var relevante i undervisningen – ikke fordi               

de nødvendigvis fremmede de fagdidaktiske mål, men fordi eleverne opnåede andre vigtige kompetencer             

såsom problemløsning. Således var flere af lærerne (især i starten) bekymrede for den faglige kvalitet af                

elevernes produkter. I projektet  It i den innovative skole , fremlagde evalueringen følgende:            

“ Undervisningen rummer en række barrierer der stiller sig hindrende i vejen for etableringen af              

sammenhæng mellem faglige kompetencer og det 21. århundredes kompetencer, heriblandt først og            
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fremmest utilstrækkeligt fagligt fokus i elevernes produktive arbejde og utilstrækkelig stilladsering af            

elevernes produktive proces” (Skot, 2016; 36).  

 

Lærerne var i de fleste tilfælde mest vant til at arbejde produktorienteret frem for procesorienteret eller                

med fokus på opgaveløsning frem for problemløsning. Dette havde betydning for det fokus, som              

elevernes arbejde tog. I flere tilfælde var det elevernes arbejde, som var med til at ændre på lærernes                  

fokus, efterhånden som de oplevede, at eleverne kunne opnå mere, desto mere læreren gav dem lov. De                 

egenskaber, som eleverne udviste i den sammenhæng, handlede mere om at kunne håndtere             

processerne i ”engineering” end om produktets endelige kvalitet (se Elevkompetencer i mange former). I              

nogle tilfælde tog det flere års udviklingsarbejde også at opnå mere procesorienterede tilgange i              

undervisningen. Det produktorienterede var fortsat vigtigt i disse tilfælde, men tilsyneladende ikke så             

vigtigt som processen (se fx  ISI2015 ).  

 

Nogle indsatser fokuserede på, hvorvidt det var legitimt at fejle eller ej i de enkelte forløb. Dette gjaldt                  

både for lærere og elever, som i forskellige tilfælde havde forestillinger om, at elevernes arbejde ikke var                 

en succes, hvis de "fejlede". Opfattelsen af hvorvidt det var acceptabelt at fejle som en naturlig del af                  

processen, hang tilsyneladende sammen med, om der var plads til alternative pædagogiske tilgange             

under indsatsen. Eksempelvis var  Naturfagsmaraton med til at lære eleverne, at det var okay at fejle, at                 

man kunne lære af sine fejltrin, og at øvelse gjorde mester. Dette var med til at gøre eleverne mere                   

robuste, selvom det kunne være hårdt for de mindre elever at forstå.  

3. Lærerne og teknologi 
Lærerne viste sig ikke altid at være klædt på til at inddrage teknologi i undervisningen fra starten, og det                   

udgjorde en ekstra udfordring for udviklingen. Det viste sig ofte at være overraskende tidskrævende for               

lærerne at sætte sig ind i nye teknologier. I flere tilfælde viste det sig, at man havde overvurderet                  

lærernes evne til at tilgå de nye teknologier. Kravet om at skulle sætte sig ind i nye teknologier i                   

undervisningen, var således med til at øge kompleksiteten af forløbene for lærerne. Når lærerne              

eksempelvis skulle implementere digital fabrikation i deres undervisning (se  FabLab@school.dk ) oplevede           

de en mangel på kontrol og autoritet over klasserummet. Eleverne var på flere områder mere teknisk                

vidende end lærerne. Men selv om eleverne tilbragte meget tid med deres computere, tablets og               

telefoner, havde mange af dem ingen eller mangelfuld viden om, hvordan man håndterede digitale              

værktøj til at producere billeder, videoer og websites.  

 

Teknologi blev opfattet meget forskelligt i de forskellige indsatser. Måden teknologier indgik i             

undervisningen på var også meget forskellig. Det var ofte uklart, hvad der mentes med teknologi, hvad                

formålet med at bringe teknologi ind i undervisningen var, og hvordan teknologi kunne bidrage til læring                

blandt både elever og lærere. I projektet  Learning Tech Lab fandt man, at lærerne indledningsvis var                
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forvirrede over, hvilken rolle teknologi havde i undervisningen. Det var uklart for dem, om eleverne skulle                

lære at arbejde med teknologi, om teknologien skulle bruges som et værktøj til at understøtte               

undervisningen eller om man ønskede, at elever skulle skabe et nyt, teknologisk og innovativt produkt.               

Som konsekvens begyndte man at skelne mellem teknologier uden for computeren og teknologier inden i               

computeren. Lærerne udviklede sig i retning af at arbejde mere med teknologier som filmudstyr, robotter               

og programmering, som blev betegnet som mere komplekse former for teknologiinddragelse, fordi de             

krævede, at man kunne håndtere mere end et computerprogram.  

 

Lignende uklarheder omkring formålet med at inddrage teknologi i undervisningen gik igen flere steder              

såsom i projektet  Robotter i folkeskolen , hvor man foretog en rundspørge blandt 272 skoler for at finde                 

ud af, om feltet robotter til uddannelsesbrug havde behov for forskningsmæssig belysning, hvilket der var               

stor tilslutning til.  

4. Årligt tilbagevendende begivenheder giver en solid ramme for 

udvikling 
Flere indsatser havde god gavn af, at der var årligt tilbagevende, planlagte begivenheder såsom              

projektuger der gav anledning til, at lærerne kunne samles om indsatsen for en stund og bygge videre på                  

erfaringerne år efter år. Nogle af indsatserne var på den måde i stand til at fastholde indsatsen også efter                   

projektperioden var omme (fx Learning Tech Lab). Blandt de udvalgte indsatser var en række indsatser,               

som ikke havde en udløbsdato (se eksempler nedenfor).  

 

Risikoen ved årligt tilbagevendende begivenheder syntes at være, at indsatserne blev isoleret til             

begrænsede perioder, hvor der blev skabt en særlig opmærksomhed, der ikke nødvendigvis satte sig spor               

i praksis (Se fx  Billund Builds ). Men hvis en årlig begivenhed blev fastholdt længe nok (se eksemplerne                 

nedenfor) kunne den være med til at påvirke kulturen på skolerne uden for de afgrænsede perioder.  

 

Et andet aspekt ved de årligt tilbagevendende begivenheder var, at lærerne blev mere erfarne med               

indsatsen, hvilket kunne smitte af på den daglige undervisningspraksis (se fx  ISI2015 ). Således kunne              

tilbagevendende begivenheder og gentagne forløb føre til en mere integreret praksis, hvor lærerne             

løbende arbejdede med udviklingen af undervisningen, og eleverne blev påvirket mere konsistent over             

året. 

 

I en vis udstrækning gjaldt disse betragtninger alle events, men den tilbagevendende karakter syntes at               

være afgørende for mere blivende effekter og udbredelse. Mere overordnet kunne man sige, at der i høj                 

grad syntes at være behov for en vis grad af vedholdenhed udefra for at fastholde en målrettet udvikling,                  

og events eller projekter kunne bidrage til dette. 
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Eksempler på tilbagevendende begivenheder uden slutdato inkluderede: 

● Edison 

● Naturvidenskabsfestival 

● Naturfagsmaraton 

● First Lego League 

5. Konkrete evalueringsstrategier 
Evaluering var en gennemgående udfordring eftersom mange af indsatserne fremmede komplekse og            

overfaglige kompetencer såsom samarbejdsevne, selvstændighed eller problemløsning (se tematik 6:          

Elevkompetencer i mange former). I nogle få tilfælde blev der anvendt innovative evalueringsmetoder til              

at indfange elevernes udbytte såsom at inddrage lærerne i at udvikle rubrics for at frembringe redskaber,                

som passede ind i dansk kontekst og i overensstemmelse med Fælles Mål (Se  Teachers TryScience ). I et                 

enkelt tilfælde var eleverne selv med til at designe en procesevaluering (Se  Elevernes egenproduktion ). 

 

Fælles for flere indsatser var, at efterhånden som arbejdet kom til at handle mere om proces end                 

produkt, blev det også mere relevant for lærerne at kunne evaluere processen og give formativ feedback                

til eleverne. Denne form for feedback var med til at kvalificere elevernes læringsprocesser fremfor at               

nøjes med en slutevaluering af forløbet og af elevernes produkter. I et projekt ( Inklusion og               

undervisningsdifferentiering ) benyttede man det såkaldte ElevBaro, som er et digitalt redskab, hvor            

eleverne nemt kunne give lærerne feedback på, hvordan de havde det fagligt og socialt undervejs. Dette                

redskab fungerede efter hensigten, men læreren savnede viden om, hvordan de kunne bruge disse data               

fra eleverne mest hensigtsmæssigt. Endnu et kreativt evalueringsredskab blev udviklet gennem projektet            

NatSats , som var rettet mod evaluering af børnehave- og indskolingsbørn. I  FabLab@school.dk udviklede             

man DeL-Tool – et redskab til at evaluere elevers ”design literacy”, som man fandt frem til, at under 3%                   

af et bredt udsnit af elever besad. Fælles for redskaberne var, at de var med til at give lærerne begreber                    

til at fokusere indsatsen på konkrete elevkompetencer.  

 

Ud over at der tilsyneladende blev efterlyst konkrete redskaber og metoder til at evaluere både               

læringsprocesser og -produkter, var mange også i tvivl om, hvordan de skulle bruge de data, de fik. Der                  

syntes at være nogle indbyggede dilemmaer i at ville evaluere eleverne ud fra et fælles redskab og                 

samtidigt være tro overfor de frihedsgrader, som eleverne fik i arbejdet. Flere lærere valgte også at                

fokusere mere på løbende dialog og refleksive spørgsmål end faste evalueringskoncepter.  
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6. Elevkompetencer i mange former 
Indsatserne pegede på mange forskellige og diverse læringsudbytter, som kunne udvikles gennem            

"engineering". En ufuldstændig liste af de udbytter, som blev nævnt i indsatserne er følgende:              

selvstændighed, ansvar, evaluering af eget arbejde, arbejdsproces og resultat, kritisk tænkning,           

kommunikation, samarbejde, problemløsning, teknologisk mestring, opsøge viden, tænke innovativt,         

arbejde tværfagligt, iværksætte, kreativitet, initiativ, risikovillighed, faglig viden, eksperimenterende,         

legende, processuel viden, social viden, holistisk tilgang til naturvidenskab, scientific literacy, modellere,            

produktudvikle, anvendelsesorientering, design, iværksætteri, digital dannelse, kommunikative       

kompetencer, planlægge, eksperimentere, naturvidenskabelige arbejdsmetoder, robusthed, selvtillid,       

forklaring, refleksion, teknologiforståelse, kendskab til uddannelser, robotteknologi, programmering, etik,         

modellering, teknologisk mestring, digital fabrikation, design dannelse, handlingsparathed, argumentation         

og 21. århundredes kompetencer .  

 

Den oplagte konsekvens af ovenstående er, at der er stort behov for at være tydeligere i, hvilke                 

læringsudbytter er særligt relevante, når man taler om ”engineering”. Mange af indsatserne pegede på,              

at det var vanskeligt at opnå klare målsætninger for læringen i forløbene på grund af den uklarhed, som                  

ofte fulgte med de mere åbne og elevstyrede processer, der opstod i undervisningen. Selv når der var                 

ekspliciterede mål, pegede de ofte i mange retninger (se eksempelvis undervisningsforløbene i  Teachers             

TryScience ). I projektet  Elevers egenproduktion lykkedes det at få nogle af eleverne til selv at anvende                

målkriterier som rammen for deres arbejde, hvorved de selv fik mulighed for at bestemme, hvad de                

skulle lære. 

 

Selv om man i nogle af indsatserne havde fokus på, hvorvidt særlige grupper af elever fik et større                  

udbytte end andre, er det vanskeligt at sammenligne resultaterne. Dette skyldes bl.a., at indsatsernes              

forståelse af, hvad eleverne skulle lære, var meget forskelligartet. Nogle af de udvalgte indsatser pegede               

på, at det især var de elever, som normalt var motiverede og/eller dygtige i undervisningen, som fik det                  

største udbytte. Mere skolastisk orienterede elever syntes dog også at være tilbøjelige til at anvende               

mere traditionelle løsninger (som lærerne også nemmere kunne forholde sig til). Disse elever fravalgte              

mere uformelle og eksperimenterende strategier og orienterede sig mest mod opgaveløsning frem for             

problemløsning, som det fremgik af  Learning Tech Lab. Men i de indsatser, hvor det i høj grad lykkedes                  

at få implementeret ”engineering” i undervisningen, var der tilsyneladende også mulighed for, at nye              

elever kunne udvikle deres kompetencer (se eksempelvis  ISI2015 ). 

 

En gennemgående udfordring for indsatserne var at indfange disse komplekse og (for lærerne) ofte              

uvante læringsudbytter hos eleverne. Flere af indsatserne pegede på, at det var en udfordring at               

evaluere elevernes udvikling, da undervisningen lagde op til meget forskellige elevforløb. Fx var eleverne              
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ofte særligt aktive i forskellige dele af processen, hvorved deres udbytte naturligvis afspejlede det              

arbejde, de havde bidraget med. Desuden var elevernes bidrag forskellige afhængigt af deres forskellige              

læringsstrategier og personlige målsætninger for forløbet. Dertil var målet med indsatserne ikke altid             

klart for hverken projektmagerne eller for deltagerne (både lærere og elever). Eksempelvis i  Billund              

Builds , sagde 39% af eleverne, at projektet havde ” noget at gøre med musik ”, hvilket ikke var forkert,                 

men upræcist og langt fra det essentielle i, at projektet lagde op til at eleverne udviklede deres                 

kompetencer inden for engineering (her forstået i projektets egen definition af engineering). Sidst men              

ikke mindst var mange af kompetencerne, som indsatserne fremmede, generiske i deres natur, hvilket              

ikke traditionelt er kompetencer, som lærere er vant til at evaluere i deres undervisning. Der er heller                 

ikke udbredt tradition for at anvende evalueringsredskaber til at indfange den form for kompetencer, da               

evaluering typisk handler om faglige kompetencer (Se tematik 5: Konkrete evalueringsstrategier).  

 

Et særligt tema, som ikke var særligt godt belyst i de udvalgte indsatser var brugen af etik, som et                   

væsentligt læringsudbytte for eleverne. Der var kun få eksempler på eksplicitte ambitioner om at træne               

elevernes evner til at forholde sig til etiske problemstillinger. Der var adskillige indsatser, som              

omhandlede problemstillinger med moralske eller etiske aspekter såsom bæredygtighed eller          

klimaproblemer, men disse aspekter var ofte i baggrunden for evalueringen, hvor det ikke blev              

ekspliciteret om og hvordan  eleverne  skulle forholde sig kritisk til det.  

7. Elevmotivation og læringsstrategier 
Dette tema dækker over udbytte af en karakter, som afspejler elevernes oplevelse snarere end læring.               

Temaet omhandler således motivation, engagement, interesse, trivsel og lignende begreber. Der sondres            

ikke mellem disse forskellige konstruktioner i denne analyse, da de enkelte indsatser ikke var konsistent               

tydelige omkring, hvad de mente med fx motivation. 

 

Erfaringerne fra indsatserne pegede på, at langt de fleste indsatser havde en positiv effekt på elevernes                

motivation (se fx EU-projekterne  Engineer  og Fibonacci ). I nogle tilfælde gik der dog flere år, før dette                 

reelt kunne måles (se  ISI2015 ). Elevmotivation blev især øget, når eleverne oplevede medindflydelse,             

ejerskab og/eller autentiske problemstillinger (både forstået som relevante i forhold til andre og i forhold               

til elevernes hverdag og anvendelighed). Desuden blev leg, spil og konkurrencer omtalt som aspekter,              

der også kunne virke motiverende. Hands-on elementer syntes især at appellere til de mindre faglige               

elever. Eleverne responderede generelt også positivt på ældre studerende (op til universitetsstuderende)            

og på at opleve forskellige jobmuligheder (se fx Læring i virkeligheden ). Projektet  Robotter i folkeskolen               

viste, at anvendelse af særlige teknologier (her robotter og programmering) kunne isolere indsatsen til få               

i forvejen interesserede elever. Omvendt var der tilsyneladende udbredt begejstring i andre lignende             

indsatser såsom  Fremtek .  
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For mange lærerinterventioner kunne virke demotiverende – især når de var fejlrettende eller for              

instruerende. Når lærere således ” gik foran ” frem for “ ved siden af ” eleven (se  Billund Builds ) var der                 

risiko for, at koblingen mellem det praktiske arbejde og de faglige begreber blev for abstrakte for                

eleverne. Ofte var der også en vis indkørselsperiode, hvor eleverne var forvirrede over de nye spilleregler                

og forventninger, hvilket også gik ud over elevmotivationen.  

 

Et andet væsentligt aspekt af dette tema handlede om, hvordan eleverne anvendte forskellige             

læringsstrategier til at navigere i det nye læringsrum. Det var ikke altid synligt for lærerne, hvordan                

eleverne bragte deres forskellige forudsætninger og præferencer i spil i arbejdet. Det kom bl.a. til udtryk                

ved, at elever, der foretrak mere eller mindre faste rammer såvel som elever på forskellige faglige                

niveauer reagerede forskelligt på indsatserne (se tematik 6: Elevkompetencer i mange former). Køn var              

en faktor i nogle indsatser (se fx  First Lego League ), ligesom talent havde en særlig betydning i nogle                  

indsatser (se fx  Unge Forskere ). Men der var ikke nok data på tværs af indsatserne til at danne sig et                    

entydigt billede af, hvordan disse faktorer påvirkede elevernes motivation eller læring (se dog             

Engineering  for en større undersøgelse af, hvordan “engineering” påvirker elevinteresse mm.).  

 

Den gennemgående tendens var, at eleverne havde meget forskellige tilgange og forudsætninger. Uanset             

om det var en del af indsatsens formål eller ej, syntes den mere åbne form for undervisning at give                   

anledning til, at disse forskelle blev mere udtalte på godt og ondt. Lærernes bevidsthed om og evne til at                   

imødekomme elevers forskelligheder var tilsyneladende afgørende for elevernes motivation (se fx  Coding            

Class ). Med andre ord var det vigtigt, at lærerne var i stand til at lægge op til                 

undervisningsdifferentiering, hvilket den generelt åbne undervisningsform i ”engineering” var velegnet til.           

Men det var tilsyneladende vigtigt for eleverne, at rammen for deres arbejde var klar, så de kunne                 

udforske mulighederne uden at blive overvældet af muligheder (se fx  AR-Sci  og  FabLab@School.dk ). 

 

Flere af indsatserne handlede om uddannelsesvalg og rekruttering til forskellige tekniske eller            

naturfaglige uddannelser. Flere projekter fremlagde, at elementer som virksomhedssamarbejde, hvor          

eleverne fik mulighed for at se, hvordan naturvidenskab anvendes i virkeligheden, og hvilke             

jobmuligheder der findes inden for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, kunne være med til              

at fremme elevernes tendens til at vælge en sådan uddannelse (se fx  Engineer the Future, Engineer og                 

Jet-net.dk ). Der var dog ikke nogle af de udvalgte indsatser, som kunne pege på en konkret                

sammenhæng mellem konkrete aktiviteter og studievalg.  

8. Nødvendigt med stilladsering 
En gennemgående observation i mange af indsatserne var betydningen af stilladsering af læreprocessen             

for elever (og nogle gange også lærerne). I flere tilfælde blev stilladsering beskrevet som en pædagogisk                

nødvendighed, hvis man ønskede, at eleverne udviklede mere komplekse kompetencer. Det blev            
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foreslået, at man kunne anvende de komplekse kompetencer som en slags overfaglig læseplan, der              

kunne understøtte udviklingen af den daglige undervisning. Men uden stilladsering var risikoen, at             

elevernes arbejde blev tilfældig og udbyttet meget varierende. Samtidig var der ifølge evalueringen i              

Inklusion og undervisningsdifferentiering en risiko for at stilladsering kunne medføre en ” overfokusering            

på proces og formel rammesætning frem for undervisningens indhold ”.  

 

Stilladsering blev anset som en indbygget udfordring i forbindelse med, at elevernes fik tildelt flere               

frihedsgrader, da dette gjorde det sværere at planlægge, organisere og målsætte arbejdet. It kunne              

tilsyneladende understøtte lærernes arbejde (se  Inklusion og undervisningsdifferentiering ), men det          

krævede stadig bevidst stilladsering fra lærernes side. I projektet  Learning Tech Lab pegede forskningen              

på, at lærernes udfordring var at mestre en mere udforskende dialog med eleverne, der kunne gøre dem                 

bedre i stand til at facilitere og stilladsere elevernes læring. Forskerne fremlagde også, at det ikke blot                 

handlede om at opstille tydelige mål og krav til eleverne, men også at inddrage dem aktivt i selve                  

formuleringen af disse. Der skulle være en lærer-elev dialog som en form for stilladsering af elevens                

arbejde, der kunne kobles med løbende evaluering, så målene kunne aktiveres for eleverne som              

målkriterier.  

 

Forskerne i  FabLab@school.dk fandt, at designteknikker som ideationer og prototyper kunne give            

eleverne et sprog, der var med til at stilladsere elevernes evner til at samarbejde i               

fabrikationsprocesserne. Efterhånden tilegnede eleverne sig et designsprog, der tillod dem at bruge            

byggematerialer og teknologier som kreative værktøj i processer, der både indeholdt abstrakt tænkning             

og konkret handling. 

 

I projektet AR-Sci var lærerens brug af mikrostilladsering gennem åbne spørgsmål og løbende vejledning              

med til at få eleverne til at gå mere i dybden med deres undersøgelser og diskutere deres observationer                  

af den virtuelle katalysator, som de undersøgte. Flere elever fortalte, at de naturfaglige fænomener blev               

mere virkelige, og de blev bedre til at forstå processerne. 

9. Eksterne aktører 
Mange indsatser var særligt målrettet mod at involvere eksterne aktører ud fra forskellige begrundelser.              

Eksterne aktører dækker her over bl.a. virksomheder, universiteter, uformelle læringsmiljøer og andre            

organisationer, som ikke normalt indgår i undervisningen.  

 

Samarbejdet med især virksomhederne handlede om at tilføje autenticitet til elevernes problemstillinger,            

at tilføje særlige (natur-) faglige kompetencer til undervisningen eller at give adgang til fysiske rum, som                

ellers ikke var tilgængelige i skolen. I nogle tilfælde var der også et sigte rettet mod, at vise eleverne                   

forskellige konkrete jobmuligheder eller rollemodeller inden for de tekniske eller naturfaglige           
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uddannelser. De eksterne aktører var nogle gange med til at kvalificere forløbene og bringe              

opmærksomhed til indsatsen, mens de i andre tilfælde var mere passive. En del projekter havde som                

formål at udvikle partnerskaber mellem skoler og virksomheder. Andre havde til formål at etablere mere               

langvarige samarbejder for at undgå "sodavandsbesøg". Generelt var det meget mere frugtbart for både              

lærere og elever, når der var et mere forpligtende samarbejde.  

 

Gennemgående for de fleste indsatser var, at det krævede facilitering fra kommunen eller en tredjepart               

(såsom personer knyttet til indsatsen) at få samarbejdet op at stå og til at fungere på længere sigt. En                   

gennemgående problematik ved samarbejdet med eksterne aktører var, at det var tids- og             

ressourcekrævende at opbygge samarbejdet. Lærerne og de eksterne aktører (særligt virksomhederne)           

var heller ikke altid klar over, hvordan de kunne bidrage til undervisningen. Dertil kunne der være en                 

barriere i, at de eksterne aktører ikke kendte elevernes niveau. 

  

Flere af indsatserne bød på konkrete modeller og råd til, hvordan man kan opbygge samarbejder med                

eksterne aktører som fx  Læring i virkeligheden.  

 

I  SKUB  projektet havde man nedsat en styregruppe bestående af både universitetsansatte            

(repræsentanter fra forskellige faglige enheder og koordinerede enheder) folkeskolelærere,         

skolekonsulenter og uddannelsesvejledere, hvilket viste sig at være afgørende for indsatsens           

bæredygtighed ud over projektet. Tilsvarende samarbejdsgrupper så man eksempelvis i  Learning Tech            

Lab , hvor der også var en blanding af undervisere og forskere fra forskellige organisationer med til at                 

styrke projektet.  Jet-net.dk og  CASE  bød også på værdifulde eksempler og erfaringer, selvom  CASE              

desværre ikke endte med at blive så veldokumenteret, som planlagt. Desuden rummer  Engineer the              

Future rapporten en lang række observationer fra virksomhedernes side, hvilket viste, at de var meget               

villige til at indgå i samarbejde, men var i tvivl om, hvordan det skulle foregå. Her pegede man også på                    

behovet for en lokal (kommunal) koordinator. Evalueringen fra  Industriprojektet pegede på den            

afgørende betydning, det havde for elevernes udbytte, at de forud for virksomhedsbesøget fik en grundig               

introduktion og afklaring af, hvad de skulle have ud af besøget. Det var også vigtigt, at der efterfølgende                  

var en opfølgning på den læring, som virksomhedsbesøget havde givet dem.  

  

Som et særligt tilfælde bør det nævnes, at  Learning Tech Lab projektet havde som udtalt ambition at                 

være med til at tilføre nærmiljøet værdi gennem indsatsen ved at fungere som inspiration, eksempel eller                

ressource for andre.  

10. Forankring 
Flere indsatser havde forskellige hensigter, der pegede i retningen af at ville sikre forankring fra               

projektstart, hvilket ofte prægede ambitionerne i indsatsen. Med forankring menes her videreførelse af             
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indsatser, der går ud over en på forhånd afgjort projektperiode, ved at de udbredes til andre aktører,                 

videreudvikles i nye afskygninger eller forløbet gentages ved en senere anledning med markant mindre              

indsats. Eksempler på faktorer med betydning for forankringen af indsatserne var fx opbygning af              

personlige relationer, som kunne understøtte en fortsat indsats (fx  Industriprojektet ); ledelsesopbakning,           

der kunne fastholde indsatsen (fx  It i den innovative skole ); lærere, som gav udtryk for at de ville bruge                   

indsatsen i deres fremtidige undervisning uafhængigt af eksterne ressourcer (fx  Edison ); videreudvikling i             

form af nye projekter (fx  Billund Builds ) eller eksempler på kulturer, der forandrede sig gennem               

indsatsen (fx  Naturvidenskabsfestival eller  Naturfagsmaraton ). I flere indsatser var kommunerne          

afgørende for at skolerne kunne fastholde indsatserne.  

 

Der var dog også adskillige indsatser, hvor det ikke lykkedes at skabe forankring. Begrundelse for dette                

var fx utilstrækkelig tid i projektet såsom i  Inklusion og undervisningsdifferentiering . Her havde man              

ellers planlagt indsatsen ud fra devisen ” udvikling fra midten ”, hvor systematisk og koordineret             

lærersamarbejde samt skolens pædagogiske læringscenter skulle spille en afgørende rolle. Tilsvarende i            

projekterne  Learning Tech Lab og  ISI2015 var man efter 3 år med en masse positive resultater ikke nået                  

så langt, at indsatsen var en naturlig del af praksis for alle lærerne i projekterne.  
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