
TEKNOLOGIFORSTÅELSE I FOLKESKOLEN: LÆRINGSSEMINAR d. 5 AUGUST 2020

Spor 3: Fagligheden i forsøget
Webinar 4: Engineering – designprocesser af teknologi i STEM-fagene

v. Anne Dorte Spang-Thomsen & Mads Joakim Sørensen, Engineer the Future



Formål

At give jer et indblik i fagligheden engineering i relation til 
teknologiforståelse,  både didaktisk og med konkrete 
eksempler fra engineeringforløb, der kan tilpasses og 

anvendes til undervisning i teknologiforståelse. 

At I undersøger og drøfter muligheden for at anvende 
eksisterende engineeringforløb til undervisningen i 

teknologiforståelse.



Danmarks teknologiske alliance



Engineer 
the Future

Branding og 
studievalg

Engineering i 
skolen

Book en 
ekspert

Engineer the Futures vision





• Løfte elevernes faglige niveau i STEM-fagene.

• Skabe en stærk almendannelse inden for teknologi og naturvidenskab hos børn og unge.

• Øge unges interesse for og søgning til STEM-uddannelser.





Designprocesser





Nedslag fra et engineeringforløb

Kan tilpasses til 

• Teknologiforståelse integreret i N/T

• Teknologiforståelse integreret i F/K

• Teknologiforståelse som fag



Rammesætning 



Rammesætning



Idegenering



Konstruktion
Hvordan kan vi med en 
micro:bit sikrer at planterne 
bliver vandet når de har brug for 
det?



Konstruktion



Argumentation & Introspektion



Engineering Day

I skal konstruere en 
prototype, som kan flytte 
en pakke cirka 30 
centimeter og bruge så lidt 
energi som muligt. Pakken 
må ikke skubbes direkte 
med hånden, men 
prototypen må gerne 
betjenes med håndkraft.

I skal konstruere en prototype af 
et digitalt artefakt, som kan flytte 
en pakke cirka 30 centimeter og 
samtidig bruge så lidt energi som 
muligt. Pakken må ikke skubbes 
direkte med hånden, men 
prototypen skal kunne betjenes 
via input fra en eller flere 
sensorer.

Krav
- Engineering Day 2020

Krav 
– tilpasset til teknologiforståelse



Forløbsoversigt

Engineering Day-forløb

Længere forløb



Gruppeopgave – 20 min

Find og udvælg ét engineeringforløb fra oversigten 
som vil være relevant for jeres elever. (5 min)

Drøft hvordan forløbet kan anvendes i en 
teknologiforståelsesfaglig kontekst, herunder hvilke 
tilpasninger dette kræver. (15 min)



Opsamling i plenum

11.45



Konkrete tilbud

Kommunale tilbud – under udvikling.

Engineering Day: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

Book en ekspert: https://ekspert.engineerthefuture.dk/for-grundskolen/

Nyhedsbrev, find det på: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

https://engineerthefuture.dk/engineering-day/
https://ekspert.engineerthefuture.dk/for-grundskolen/
https://engineerthefuture.dk/engineering-day/


Tak for i dag…

Mads Joakim Sørensen
mads@engineerthefuture.dk

Anne Dorte Spang-Thomsen
annedorte@engineerthefuture.dk

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