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Indledning
Projektet undersøger, hvordan lærere i fysik/kemi afholder aktiviteter i undervisning, der
skaber rum for at eleverne kan engagere sig i naturfaget, og som samtidig støtter deres
identificering med de mange aspekter af naturvidenskaben (UVM, 2019), som faget
fysik/kemi dækker over. Det er relevant for praksis i fysik/kemi undervisning på 9. årgang, når
læreren forbereder og understøtter eleverne i dette problemfelt for at hjælpe dem på vej mod
en forståelse for både naturvidenskab og for menneskets samspil med naturen.
Undervisningsministeriet har som bidrag til udviklingen af det naturvidenskabelige fokus i
uddannelserne i Danmark vedtaget en national naturvidenskabsstrategi (UVM, 2018), der
blev vedtaget under tidligere undervisningsminister Merete Riisager. Heri fremstår faglig
udvikling som et vigtigt element i grundskolen. Motivation for fysik/kemi-faget og elevens lyst
til at videreuddanne sig skrives yderligere frem som et fokus, og samfundets behov for elever
med en lyst til at lære mere og således imødegå de nøgleproblemer, som samfundet står
overfor; Eksempelvis globale klimaforandringer, fedmeepidemier og talrige kræftformer.
Nøgleproblemer i samfundet med indvirkning på levevilkår og sundhed generelt. På den
baggrund påpeges det i naturvidenskabsstrategien, at der er behov for elever, der senere i
livet kan handle overfor disse komplekse udfordringer på baggrund af velovervejet tænkning
inden for naturvidenskab (ibid.). Dertil at der er brug for “børn og unge, der har dybe
kundskaber indenfor naturvidenskab, og som kan omsætte deres viden til resultater,
produkter og løsninger” (ibid.). Denne proces er interessant set i lyset af kreativitet i et
handleperspektiv med arbejdsformen engineering, da det ligger op af et længerevarende
projekt i den danske folkeskole ved navn Engineering i skolen (EiS), der startede i 2017
(Sillasen et al. 2018). Dette projekt har til formål at “bringe engineering ind i
naturfagsundervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk
og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse og ad den vej få større
interesse for naturvidenskab og teknologi” (Sølberg & Waaddegaard, 2019, s. 2). Som
opfølgning på projektet fullgte der i 2018 en udgivelse “Engineering i skolen. Hvad, hvordan,
hvorfor”

med,

der

omhandler

projektets

erfaringer

med

overlap

mellem

det

naturvidenskabelige område i fysik/kemi og engineering-projekter, og hvor eleven er i
centrum for forløbet (Auener et al., 2018). Herfra kom der en model med bud på en
succesfuld engineering design proces (EDP), der kan ses illustreret i syv trins-modellen
(bilag 1).
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Emnet er relevant for projektet, da der i 2018 samtidig med den naturvidenskabelige strategi,
hvor ministeriet motiverer dets ønsker om sammentænkning af tværfaglighed i naturfag i
Danmark frem mod 2024, også udkom bud på hvordan samtænkning af STEM-fagene
(Science,

Technology,

Engineering,

Mathematics)

kan

ses

i

det

internationale

undervisningslandskab (Pleasants, 2020).
Der eksisterer i EDP et dannelsesaspekt i kraft af deltagerens, her elevens, placering i
verden i forhold til det problem, der er baggrunden for det enkelte engineeringsforløb. Dette
lægger sig tæt op fysik/kemi-fagets formål, hvor samspil mellem naturfagene bidrager til
vores forståelse af verden og erkendelser om naturvidenskab og teknologi som en del af
vores kultur og verdensbillede (UVM, 2019, s. 7).
Emnets relevans understreges yderligere da der i Danmarks fysik/kemi-lærerforening i 2020
understreges med eksemplarisk materiale, at der med IBSE og engineering kan inddrages
kompetencer i at løfte undervisning efter lempelse af bindinger i fælles mål (Sørensen,
2020). I denne faglige udvikling påvirkes undervisningslandskabet, igennem folkeskolen, da
arbejdsformen problembaseret undervisning skal fylde i årsplanerne på tværs i fagene og
være en fast del af fagenes identitet og eksamensformen.
To

EVA

undersøgelser

i

form

af “Praksisfaglighed i skolen” (EVA, 2019a) og

“Undervisningspraksis i udskolingen” (EVA, 2019b) opstiller dilemmaer om arbejdsformer i
udskolingens praksisfaglighed og i hvor høj grad eleverne skal være selvkørende og selv
tage skridt i undersøgende praksisfaglige forløb, hvorfor dette er en interessant vinkel og
tema i projektet om engineering. Vi ser det derfor som værende relevant at undersøge
læreres erfaringer og oplevelser med anvendelse af engineering for at opnå erkendelse i
hvordan de planlægger, gennemfører og evaluerer forløb med engineering som anvendt
metode. Ovenstående indledning tegner problemfeltet for dette projekt, som vil blive
undersøgt med følgende problemformulering:

Problemformulering
Hvordan kan fysik/kemi-læreren gøre brug af engineering i folkeskolens 9. klasse? Herunder
på hvilke måder kreative processer potentielt kan understøtte alsidig udvikling og tilegnelse
af naturvidenskabelig forståelse hos eleven i et forløb i fysik/kemi?
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Afgrænsning
Inklusion af informanter
For at undersøge engineering i faget fysik/kemi og naturfag på et 9. klasses niveau har vi
inkluderet informanter på baggrund af velovervejede, relationelle valg. Vi har valgt vores
informanter gennem en abduktiv tilgang, hvor vi gennem samtaler med bachelor-vejledere,
praktiklærer og informanter fandt relevante personer at indsamle empiri fra til projektet.
Forud for empiriindsamling afprøvede vi interviewguiden og rollefordelingen mellem os i
interviewsituationen ved et pilotinterview af to lærere på mellemtrinnet, som arbejder med
designprocesser i håndværk og design. Undervejs i interviewet blev vi henvist til et
lærerteam, der var involveret i forskningsprojektet EiS. Disse to lærere refererer vi til som SR
og CR. De er i gang med at uddanne sig til engineeringskonsulenter, og har herigennem
relationer til den ene af de to forskere i projektet, som vi derved fik kontakt til. Yderligere en
lærer blev inkluderet, LT, grundet relation til det føromtalte engineering undervisningsforløb
“Lodrette haver” (Astra, 2017), som blev afprøvet, hvor hun var deltagende observatør i en
niende klasse på en landsbyskole. Vi inkluderede ligeledes en fjerde lærer, LS, hun og vores
vejleder i projektet har relation fra forskermiljø omkring engineering og har lang
praksiserfaring med netop engineering i folkeskolen og har kørt forløb om bl.a. emnet rent
drikkevand og lodrette haver.
Vi har inkluderet informanter og indsamlet data med fokus på opfyldelse af følgende
variabler:
●

Læreruddannet

●

Underviser i udskolingen i fysik/kemi eller andre naturfag

●

Bredde i undervisningserfaring: fra 3 til 25 år

●

Kendskab til engineering og designundervisning

●

Flere skoler i forskellige kommuner.

●

Lærere med alder fra 34 til 48 år.

De inkluderede forskere, Martin Sillasen (UCViden, 2021a) og Peer Daugbjerg (UCViden,
2021b) refereres til som hhv. MS og PD.

De bidrog til empirien gennem individuelle

forskerinterviews. Begge er ansatte i VIA University College ved forskningscentre for hhv.
pædagogik og dannelse samt pædagogik og medborgerskab, og har leveret betydningsfulde
bidrag til national forskning i naturfagsdidaktik og til engineering i skolen, eksempelvis med
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2018) og deltager aktivt

i

forskningsprojektet EiS (Slottved, 2021), som vores forforståelse af engineering er præget af,
og som præger den lokale kontekst, hvori undersøgelsen er foretaget.

Til- og fravalg af data
For at reducere mængden af data har vi fravalgt at analysere på observationer af
undervisning i 9. klasse med brug af engineering som arbejdsform og interviews af
mellemtrinslærere, foretaget indledningsvis, for at nærme os feltet. Det gøres til en del af
vores forforståelse fra tidligere erfaring med skolepraksis dels fra praktikker og dels fra
arbejde. I metodeafsnittet forklarer vi hvordan dette danner grundlag for de tilvalgte data fra
interviewguides og fokusgruppeinterview. Det skabte grundlag for udarbejdelse af
undersøgelsens design og herunder udarbejdelse af interviewguides til interviews og finde
en skolekontekst, hvor der undervises med engineering som metode i folkeskolen i skoleåret
2020/2021.

Begrebsafklaring
Begreberne engineering og kreativitet afklares her kort, før de uddybes og begrundes i
teoriafsnittet.

Engineering
Definitionen engineering er stadig til diskussion i Danmark og i USA (Kolmos & Grunwald,
2017, s. 92-93) (Carr et al., 2012, s. 539-564).
For at operationalisere begrebet engineering, præsenterer vi her én af mange forståelser fra
dansk forskning Engineering i skolen (EiS): “Engineering er en systematisk og videnbaseret
problemløsning” (Auener et al., 2018, s. 8)
Begrundelsen for vores valg af denne forståelse er, at vores empiri også er indsamlet i en
dansk skolekontekst. Tilnærmelsen af engineeringbegrebet i dansk sammenhæng er lavet på
baggrund af litteratursøgning på danske indsatser, hvor vi fandt at begrebet blev afprøvet og
behandlet i forskning, og dertil indskærpet EiS.

Kreativitet
Vi har en forståelse af kreativitet som værende et komplekst fænomen. Vi ser pragmatisk på
kreativitet som værende i spænding mellem en kognitiv og sociokulturel forståelse, hvorved
vi anerkender, at kreativitet både påvirkes af individets erkendelse og af den sociale kontekst
hvori samarbejde foregår (Iversen & Poulsen, 2011, s. 11). Kreativitet som fænomen opstår
Klaus Ringgaard Petersen (261602)
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ifølge Sawyer på flere niveauer og i mødet mellem enkeltpersoner; i interpersonelle
interaktioner og i en problemløsende gruppe (ibid., s.17). Vi benytter ikke den naturlige
problemløsningsproces, som er kreativ (Trolle, 2006, s. 63), men kreativitet som
understøttende læringsproces i engineering.
For at gøre dette spændingsfelt mere operationaliserbart indfører vi en forståelse af
kreativitet beskrevet af Mihaly Csikszentmihalyi:
Kreativitet = nyhed + værdi (Kupferberg, 2006).
Således er kreativitet dels en værdi forankret i en social kontekst, og dels noget nyt
frembragt gennem åben og dyb tænkning. Tilblivelse af kreativitet er i hans tænkning
betinget først af overlevelse og dernæst for at imødegå entropi på samme måde som
videnskaben higer efter at skabe orden (Csikszentmihalyi, 1996, s. 109).
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Metode
Videnskabeligt ståsted
Denne opgaves interviews har til formål at undersøge hvordan fysik/kemi-læreren kan gøre
brug af engineering, og hvordan kreative processer kan understøtte alsidig udvikling og
tilegnelse af naturvidenskabelig forståelse hos eleven. Afdækning af feltet kalder på en
undersøgelse med to interviewtyper, der kan bringe os til erkendelse om læreres og
forskeres oplevelse af fænomenet engineering i en skolekontekst. Ved hjælp af triangulering
af feltet indhentes praksisnær forståelse fra lærere, en distanceret forsknings- og
begrebsmæssig forståelse fra teoretiske perspektiver og en praksisnær forsknings- og
teoretisk forståelse fra forskerinterviews (AU, u.å.). Dette for at få afdækket en bred
forståelse af feltet og fænomener knyttet til undersøgelsesspørgsmålet.

Læringssyn og forforståelse
I projektet indtager vi et erfaringspædagogisk syn, hvor eleven handler på baggrund af viden
opnået gennem tænkning og ræsonnement, beskrevet af John Dewey. Eleven skal være
nysgerrig på en vedholdende måde, så de til sidst får indsigt i konkrete spørgsmål. Indsigten
kan bruges som handlinger, der lykkes eller ikke lykkes, og på baggrund heraf får eleven
erfaringsbaseret viden. Tænkning kan forstås som en måde at finde alternative løsninger på
et problem, og i denne bestræbelse har vi forandret os gennem vores erfaringer (Dewey,
1916, s. 170). Denne tænkning er også aktualiseret i Lene Tanggaards begreb
“Læringsglemsel”, hvor elever i en given læringssituation glemmer, at de er i en
læringsproces, fordi de vinder ny erkendelse og indsigt i mødet med et fagligt stofområde i
undervisningen og dermed får lyst til at lære mere gennem en forandret tilgang (Tanggaard,
2018a, s. 7).
Vi nuancerer dette læringssyn med en helhedstænkning i Kjeld Fredens udgivelse “Læring
med kroppen forrest”, hvor elevens hjerne stimuleres fordi den er enaktiv og eleven imiterer
og handler i dialektisk sammenhæng med intellektet (Fredens, 2018, s. 21-22). Eleven lærer
således i en social situation, og vi har derfor et situeret læringssyn, hvor den konkrete
situation giver mulighed for læring (Strandberg, 2009, s. 50-54). For at gøre læringssynet
nuanceret til en skolekontekst henviser vi til Vygotskys præmis for kompetenceudvikling og
intellekt i samspil med andre, idet vi ser på viden og læring som værende et socialt
fænomen, hvor den enkelte konstruerer sin forståelse af sig selv i verden gennem interaktion
med ens omgivelser i et kreativt paradoks (ibid. 109-111).
Klaus Ringgaard Petersen (261602)
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Metoder til empiriindsamling og fortolkning
Vi indtager i vores empiriindsamling et hermeneutisk ståsted (Brinkmann & Tanggaard, 2020,
s, 54-55), hvormed vi inddrager vores egen og andres subjektive erfaringer og livsverdener
for at få forståelse og opnå erkendelse af fænomener og begrebslige sammenhænge i feltet.
I dette kvalitative studie producerer vi subjektiv videnskonstruktion gennem en åben induktiv
tilgang, hvorfor vi benytter grounded theory (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 23-33).
Intentionen er, at forforståelsen af en tilnærmelse af feltet sammen med en tematiseret
nærværende læsning af empirien med problemformuleringen i mente kan styre kodning og
fortolkning af empirien (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 55-57).
Studiets empiriske hovedfokus har elementer af en kvalitativ longitudinal metode, fordi vi
primært

undersøger

to

underviseres erfaringer og oplevelser af fænomenerne i

problemformuleringen hen over undersøgelsens periode med tre nedslag (Brinkmann &
Tanggaard,

2020,

s.

237).

Efterfølgende blev disse undervisere inkluderet i et

fokusgruppeinterview.
For at tydeliggøre vores metodiske valg, præsenterer vi metodiske delelementer visuelt i det
følgende afsnit.

Projektets design
Projektets design visualiseres i Figur 1 og uddybes efterfølgende.

Figur 1: Kronologisk visualisering af projektets varighed og nedslag.
På figur 1 visualiseres projektets tre hoveddele;
1. En indledende del, hvor vi nærmede os feltet.
Klaus Ringgaard Petersen (261602)
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2. Del to, hvor vi indsamlede empiri med velovervejede nedslag hen over tid med
anvendelse af vores interviewguides og gennem relevant litteraturlæsning.
3. Del tre, den afsluttende fase, hvor vi med et fokusgruppeinterview diskuterede vores
empiriske fund, som vi fremlagde i øvelse 1 (bilag 5) på baggrund af vores
kodningsstrategi.
Den indledende del indeholdte tre dele: planlægning, udførelse og evaluering af engineering
undervisning i praktik, en semistruktureret observation af CR’s undervisning med engineering
på to hold af fire lektioner og en del, hvor vi foretog vi et pilotinterview som afprøvning af
interviewguide og strategi. Projektets andre hoveddele gennemgås i metodeafsnittet særskilt.

Empiriens relevans for problemformulering og skolens praksis
Vi indsamler således læreres og forskeres subjektive erfaringer og oplevelser med
fænomenerne.
Det vurderes relevant at forstyrre praksis, da de inkluderede lærere, særligt i naturfag,
allerede er opmærksomme på potentialet i engineering, og at de til dagligt arbejder på at
erkende potentiale for praksis. Fordi interviewguiderne blev lagt frem i situationen, og fordi
de blev tilsendt på e-mail forud, har informanterne haft mulighed for at vurdere, om de ville
give samtykke til at deltage. Informanterne er hertil blevet spurgt om de vil tage stilling til det,
som vi har citeret dem for.

Semistrukturerede interviews
Vi benyttede interviewguide (bilag 3) og den blev tilrettet til interviewstrategien, så vi
balancerer strukturerede, systematiske spørgsmål med vores formål for interviewet ift.
problemformuleringen (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 39). Derfor valgte vi at benytte
uddybende spørgsmål undervejs i interviewene. Vi tilstræbte, at interviewene skulle vare 40
minutter, da det vurderes nok tid til interviewsituationen, men også at for sikre flow og kvalitet
i spørgsmål og interviewstrategi. Interviewenes længde varierer dog fra 35 til 50 minutter. De
to forskerinterviews tog 40 minutter hver.

Forskerinterviews
Udarbejdelsen af interviewguiden (bilag 4) til forskerinterviews gav os mulighed for at
reflektere og stille uddybende spørgsmål til vores forforståelse, og den erkendelse vi fik fra
fortolkning af de nye perspektiver fra lærerinterviews (bilag 3).

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
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Fokusgruppeinterviews
Interviewguiden til fokusgruppeinterviewet (bilag 5) blev lavet på baggrund af vores
erfaringer og efterbehandling fra semistrukturerede interviews. Se eventuelt projektet design
på figur 1.
Vi inkluderede en homogen gruppe med relationer til området og studiets formål. Der blev
foretaget metodiske valg for hurtigt at diskutere indhold af interviewguidens tematisering af
tidligere empiriske fund. Efter kodning og meningskondensering af foregående interviews
blev interviewguiden tilpasset (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 167-181).
Den blev opbygget af startspørgsmål forud for hver af de to øvelser. Til øvelse 1 havde vi
produceret 20 udsagn med vores nye erkendelser, som vi vurderede kunne give erkendelse
til problemformuleringens temaer. Fokusgruppen skulle prioritere og diskutere i øvelse 1 i
fokusgruppeinterviewet. I øvelse 2 skulle de forholde sig til redidaktisering af engineering
forløbet “Lodrette haver”, inspireret af Engineering-day (Astra, 2017), som blev afholdt i
fysik/kemi undervisning i uge 47 i Klaus´ praktik (bilag 5).

Etiske forpligtelser og metodens gyldighed
At der i studiet ingen frafald var, kan skyldes tryg ligeværdig relation i interviewsituationen.
Det lykkedes os sandsynligvis at undgå good-subject, da vi italesatte at holdninger ikke
skulle forties, men tværtimod bruges og italesættes i diskussionen i fokusgruppeinterviewet
på en måde, som var åbent for divergerende holdninger, men beskyttede individets identitet
(Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 597).

Fortolkningsstrategi
Til fortolkning af empirien og udvælgelse af eksemplarisk empiri valgte vi at benytte en
systematisk

gennemgang

beskrevet

i

en

strategi

og

kodebog

som

forudsatte

transskriptionen, produceret med adgang til båndoptagelse af interviewene. Vi har samlet
empirien ved hjælp af en metode til kodning, meningskondensering, kategorisering, analyse
og fortolkning (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 55-57). Kodestrategien findes i bilag (bilag
6) og et eksempel på fortolkning processen forud for fokusgruppeinterview og eksempel på
efterbehandling af empirien findes i bilag (bilag 5). Vi har foretaget en deskriptiv analyse af
interview, hvor vi så på årsagssammenhæng mellem kategorien EDP og sammenhæng med
andre kategorier som kreativitet og alsidig udvikling, dannelse og naturvidenskabelig
forståelse (Postholm & Jacobsen, 2016, s. 104-108).
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Teori
Begreberne opstilles tematisk efter problemformuleringen. Først begrundes og præciseres
begreber i relation til lærerens brug af engineering i 9. klasse. Herefter hvordan kreative
processer kan understøtte alsidig udvikling og tilegnelse af naturvidenskabelig forståelse i
engineering konteksten og slutteligt forståelsen for alsidig udvikling og naturvidenskabelig
forståelse.

Analysebærende begreber
Begreb 1 - Engineering
Engineering gør brug af den iboende designproces, som man, med et naturfagsdidaktisk
perspektiv, kan anvende som et almendidaktisk greb i naturfagsundervisningen (Juul &
Oettingen, 2020, s. 17-18). Engineering som almendidaktisk greb har fået en særlig kobling
til fagdidaktik, idet der i en årrække har pågået dansk forskning i naturfagsdidaktik med støtte
fra erhvervslivet. De ser på engineering i naturfagsundervisning, hvilket dog også har mødt
kritik (Schmidt, 2019, s. 81-85). Engineering finder anvendelse i undervisningen som en
arbejdsform, hvor der opstilles et autentisk narrativ, der fungerer som didaktisk ramme for
elevcentreret problembaseret læring, og eleven indgår i didaktisk kontrakt med læreren
(Auener et al., 2018, s. 11-12).
Det kræver et indhold og en større rammesætning fra læreren for at kunne lade eleverne
indgå i forskellige arbejdsformer som engineering. Stilladsering og lærerens rolle er hertil et
vigtigt element i denne elevcentrerede problembaserede arbejdsmetode. Auener et al.
bidrager her med et frihedsgrader-skema som en støtte til at stilladsere eleverne (Auener et
al., 2018, s. 24).
Engineering adskiller sig fra videnskab og matematik, da det ikke har som fokus at producere
abstrakt, generaliserbar viden. Engineering er i stedet primært rettet mod at udvikle
teknologier til specifikke situationer (Pleasants, 2020, s. 7).
Endeligt giver engineering læreren alternativer til gængs eller traditionel undervisning i
naturfag, der jf. Helle Houkjær, er karakteriseret ved, at en lærer præsenterer et emne fra en
grundbog med tilhørende kopiark, som løses selvstændigt af eleverne, imens læreren
hjælper og kontrollerer den enkelte elev i klassen (Houkjær, 2020, s. 175).
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Begreb 2 - Kreative processer
Flere af de syv delprocesser i EDP indeholder en ramme af krav som læreren iscenesætter
med mere eller mindre indflydelse fra eleverne (Auener et al., 2018, s. 10). Her skal elever
forstå et problem, og løse det ved at genopdage viden og bruge færdigheder undervejs for til
sidst at konstruere og forbedre en teknologi, der løser problemet. Netop derfor er kreativitet
en læringsmæssig fordring ved problembaseret elevcentreret undervisning i naturfag.
Engineering kan skabe fagligt baserede rum for elevens deltagelse i kreative og
handlingskrævende aktiviteter (ibid., s. 44). Lene Tanggaard kobler kreativitet og tænkning i
problembaserede situationer i stil med Dewey overfor at tænkningen er kreativ og at det er
herigennem at der skabes noget nyt (Tanggaard, 2018b, s. 101). Vi understøtter Tanggaards
syn på kreativitet med Kjeld Fredens læringsbegreb om den enaktive hjerne, hvor kognitive
processer og samspil med omgivelserne er i spil (Fredens, 2018, s. 97). John Dewey var
fortaler for erfaringsbaseret viden, og for kobling mellem teori og praksis, hvilket er indfanget
i hans citat, der passer forholdsvis godt ind i en engineeringkontekst:

Learn to do by

knowing, and to know by doing. (fra: Hedegaard & Nielsen, 2012 s. 4).
David N. Perkins sondrer mellem tænkning og kreativitets betydning for forståelse. Perkins
diskuterer kreativitet og tænkning. Han mener at der er sammenfald, men ses de to
differentieret, så er kreativitet divergent og tænkning konvergent (fra: Glassner & Schwarz,
2006, s. 17). De afgørende forskelle ses i kreative processer som konvergent-analytisk og
kreativ-abduktiv tænkning (ibid.). Kreativitet bliver vigtig i det didaktiske rum, hvor læreren
kan strukturere elevens gennemlevede engineering process med et friheds skema, da det
styrer hvordan eleven handler i EDP, som netop kræver divergent og konvergent tænkning
((Sølberg et al., 2019, s. 94). Dette gør vi ved også at hente forståelse fra udgivelserne STL
og KVAN - en mere kreativ skole. I det didaktiske rum er design en meningsfuld proces, hvor
kreative færdigheder bruges for at finde løsninger. I designprocessen er der nogle
alderstilpassede udfordringer, hvor nogle generiske kompetencer såsom systematik,
interaktion og kreativitet er nødvendige (ITEA, 2007, s. 28) (Sølberg 2019, s. 101).

Begreb 3 - Alsidig udvikling, almendannelse og naturvidenskabelig forståelse
Idet vores projekt har et undersøgende blik på dannelse som anvendt perspektiv, er vi også
bevidste om, at projektet herved går ind i en forholdsvis bred forståelsesramme af dannelse
som begreb. Derfor inddrages der i projektet flere tilhørende begreber i form af alsidig
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udvikling, almendannelse og naturvidenskabelig forståelse for at afsøge vores forståelse af
dannelse som perspektiv.
Alsidig udvikling
I vores udgangspunkt for forståelse af dannelse forstår vi det som værende et begreb, der
dækker over elevernes personlige alsidige udvikling (Andersen et al., 2019, s. 5).
Den alsidige udvikling evalueres i faget fysik/kemi, hvilket er begrundet i at den alsidige
udvikling kommer i spil gennem elevernes deltagelse i gruppearbejde i den fællesfaglige
naturfagsprøve for fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Eleverne skal som forberedelse til
prøven arbejde med at formulere problemstillinger, at undersøge og at arbejde med modeller
for at de ”selvstændigt i grupper eller individuelt kan gennemføre et problembaseret
fællesfagligt forløb, som er sammenligneligt med afgangsprøven” (UVM, 2021, s. 6).
Alsidig udvikling er beskrevet i en undersøgelse, hvor alsidig udvikling og kreativitet kobles til
blandt andet handlekompetence, selvstændighed, vedholdenhed, selvbevidsthed og empati
(EMU, 2014, s. 12).
Almendannelse og naturvidenskabelig forståelse
Svein Sjøberg arbejder med tre dimensioner som indvirker på perspektivet almendannelse i
naturfag: Naturvidenskab som værende henholdsvis et produkt, en proces og metode samt
som en social institution (Sjøberg, 2015, s. 185). I dimensionsperspektivet med
naturvidenskab som proces og metode bidrager Sjøberg med en pointe om, at man gennem
naturvidenskabens metoder, teknikker og procedurer kan finde svar på spørgsmål, men også
at et svar på et spørgsmål ofte vil føre til flere nye spørgsmål. Naturvidenskaben giver en
særlig styrke, idet den har effektive måder at løse nye opgaver på: “Det er i kraft af dens
processer og metoder at naturvidenskaben selv udvikler sig, og ved at anvende lignende
metoder kan de fleste mennesker finde løsninger på spørgsmål, som de selv stiller”
(Sjøberg, 2015, s. 185).
Sjøberg

argumenterer

hertil for vigtigheden af naturvidenskabelig forståelse, idet

naturvidenskaben, som social institution har en væsentlig rolle i økonomisk og teknologisk
udvikling samt i politiske og ideologiske sammenhænge, hvilket er så vigtige sider af
nutidens videnskab, at alle bør have kendskab til den (ibid. s. 186). Her tildeles
naturvidenskaben en forståelsesmæssig anvendelighed og en almendannende effekt, idet
der her ikke tales ”om kundskaber i naturfag, men snarere om kundskaber om naturfag”
(ibid.).
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Sjøberg følger op på de tre dimensioner ved at se på en legitimering af videnskab gennem to
traditioner i form af henholdsvis nytte og dannelse. En nytteorienteret tradition ser på videns
evne til at give magt over naturen og forbedre den enkeltes og fællesskabets levevilkår.
Derimod ser den dannelsesorienterede tradition på at have kundskab indenfor et felt som
mål i sig selv, idet kundskabens bidrag til at den enkelte kan reflektere, erkende, indse og
forstå opfattes som noget centralt i et meningsfuldt liv (ibid. s. 189).

Analyse
I projektets analyse anvendes en tematisk analyse af indsamlet empiri. De empiriske
hovedfund er bl.a. didaktiske dilemmaer, der kom frem i det spændingsfelt, som vi fandt i
empiriens møde med henholdsvis problemfeltet og problemformuleringens begreber. I vores
opstilling af informanternes udsagn har vi i projektet valgt ikke at koble referencer på for
hvert af de enkelte udsagn. Dette er gjort for at tilgodese læsevenligheden af
analyseafsnittet, da den overvejende del af dette afsnit er kronologisk bygget på den nævnte
tematiske analyse med vores indsamlede data holdt op imod problemformuleringens temaer
og vores anvendt teori.

Engineering i fysik/kemi-undervisningen
Ud fra vores empiri har vi undersøgt lærerens forståelse af sin anvendelse af engineering i
fysik/kemi-undervisningen, og hvilke perspektiver den pågældende lærer har overfor at bruge
engineering som metode i planlagte forløb i undervisningen.
Udgangspunktet

er

at

engineering

generelt

ses

som

en

anderledes tilgang til

fysik/kemi-undervisningen end den traditionelle måde (Houkjær, 2020, s. 174).

Fortolkning af empiri fra lærerinterviews
Når fysik/kemi-lærere i deres didaktiske forberedelser søger at inkludere engineering som
metode til deres undervisning, får dette igennem dansk forskning en kobling til fagdidaktikken
(Schmidt, 2019, s. 81-85). Det gør det interessant for lærerne, når de i et didaktisk perspektiv
planlægger at gå ind i engineering for at engagere eleverne på en anden måde end i den
gængse undervisning (Sillasen et. al., 2018, s. 17-20).
Fysik/kemi har et fagligt fokus, som per

fagets vejledning 2019 har kompetencemål. I

empirien finder vi at materialelære, stof og stofkredsløb, fysiske og kemiske egenskaber er
konkrete elementer, der kan arbejdes med igennem engineering.
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Korte forløb synes at have den fordel, ifølge SR, at læreren og eleven kan evaluere og
læreren kan skabe tydelighed om hvilke kompetenceområder, der er vigtige at lave videnseller færdigheds optag på i den narrative ramme. Mange af de konkrete forståelser kommer
fra læreren med lang erfaring (LS) med engineering. SR fortæller at elevernes interesse kan
vækkes i mødet mellem fagets kultur og hverdagssituationer om temaet såsom bæredygtig
produktion af bananer set i forhold til jorden og universet og CO2-molekylets funktion som
drivhusgas og hvordan albedo-effekten og drivhuseffekten hænger sammen.
“Naturfagsprøven giver virkelig noget. Man har eksempler på elever der på to måneder
virkelig kommer ind i stoffet sammenlignet med tidligere i undervisningen.
Eksempel med piger, der undersøger hvordan vi får bananer til Danmark og hvad der sker
med alle de bananer som vi smider ud og hvor mange det drejer sig samt hvad man kan
gøre med dem og skrællen.” LS
Et andet konkret eksempel er viden og færdigheder om simulering af fusionsprocesser.
Indholdet hører under området stof og stofkredsløb og løsning af lokale og globale problemer
med effektivisering af energiproduktion til fordel for klimaet. Disse elever oplevede
læringsglemsel, og indgik med viden og krop i en kreativ proces, hvor de lavede
parameterkontrol og meget systematisk kunne estimere udfald af nukleare reaktioner.
“Har et par elever der er gået videre til finalen i unge forskere indenfor fusion med simulering.
De havde lagt et stort stykke arbejde i at arbejde med data-gennemgang og kritisk blik på
det, og så er man altså nået langt som en 9. klasse.” LS
Engineering og dens brug som en systematisk og vidensbaseret problemløsning har talrige
perspektiver ifølge de lærere, som vi har interviewet om engineering og brugen af denne i
undervisningen (Auener et al., 2018, s. 8). Om dette er nok til at udgøre en EDP udfordres at
litteraturen, og Kolmos og Grundwald foreslår endnu et perspektiv:
“Engineering som en praksis i undervisningen handler om hvordan man skaber praktiske
løsninger på praktiske problemer. Hvordan man indkredser et problem. Hvordan man
kommer frem til et godt design. Hvordan man vurderer om en løsning er ‘god’.” (Kolmos &
Grunwald, 2017, s. 92)
Usikkerheden om engineerings muligheder og begrænsninger fylder i empirien hos de
mindre erfarne lærere. Samtidig er der hos lærerne en bevidsthed om, at lektionerne let kan
blive fyldt op af processerne i EDP, hvor særligt de kreative dele kan kræve deres del af
tiden. En af de første indskydelser fra flere af lærerne har været fokuseret på, hvordan de
enkelte engineeringforløb tidsmæssigt kan passe ind i den røde tråd for undervisningen og
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“Der kan være usikkerhed omkring læringssynet og hvordan engineering vægtes i en samlet
årsplan. Denne årsplan skal diskuteres med et team, og kulturen i teams er vigtig for hvad
der sker i klasseværelset.” CR.
Relevansen af at lade elevernes kreativitet være et middel for at handle med naturfaglig
metode over for et konkret problem, hvilket ifølge lærerne er en vigtig del af det
problembaserede arbejde som en del af faget:
“Eleverne har godt af at lære at det kreative møder virkeligheden, og den modstand, der er i
det. Men helheden går op for eleverne, når de ser sammenhængen mellem fagene i
engineering.” LT
Denne helhed er et vigtigt element for eleverne at lære gennem undervisningen, også fordi
det kan give dem en erfaringsbaseret viden i dele af den fællesfaglige naturfagsprøve, men
også fordi dannelsen ligger i forståelse af kulturen i fysik/kemis mange facetter:
“Her lignede forløbet processen i prøven, men i forløbene spørger jeg mere ind til “er det en
god ide?” og “er det rigtigt og forkert?”. I forløbene vil jeg ikke selv svare på det, men jeg vil
gå ind i de korrekte svar op til prøven.” CR
På den måde erfarer lærerne at engineering kan give eleverne situeret erfaring og støtte
eleverne, frem mod prøven, som der er krav om i prøvevejledningen. Der synes ikke her at
være svar på, om eleverne får forståelse om naturvidenskab, ej heller hvordan de gør brug af
den faglige viden gennem kreativ og reflekteret tænkning. Altså hvordan de handler ud fra
tænkning og viden om materialerne og naturfaglig kompetence.
Med Juul og Oettingens (Juul & Oettingen, 2020, s. 17-18) pointer om almendidaktik og de
tilhørende didaktiske dimensioner og analyse spurgte vi i vores interviewguides ind til
lærernes anvendelse af engineering som en del af den didaktiske ramme i lektionerne (ibid.).
Her påpegede flere, at der gennem brugen af engineering i fysik/kemi-undervisningen stilles
skarpt på andre færdigheder og kompetencer i lektionerne i kraft af de krav, der ligger i at
deltage i designprocessen. Herved indgår eleverne således i undervisningen på nogle andre
præmisser:
“Ved gennemførelsen af engineeringsforløb i fysik/kemi inddrages eleverne på en anden
måde end ved gængs undervisning i faget” LT
Dette stemmer overens med de kompetencer, målpar og færdigheder, der er beskrevet i
vejledningen for faget og for den fællesfaglige prøve. For med en bredere inddragelse af
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elevernes individuelle kompetencer ved eksempelvis engineering bringer lærerne dem i kraft
af undervisningens arbejdsformer hen imod at kunne tænke mere problembaseret og finde
egne løsninger:
“For at eleverne træner kompetencer, er det vigtigt de får lov at være kreative og lave egne
løsninger og komme frem til et muligt produkt eller prototype. Vi vil gerne at eleverne skal
arbejde med noget lokalt og internationalt.” LS
Auener et al. har et perspektiv på iterative processer og undersøgende metoder om hvordan
der ligger en væsentlig relevans i at holde elevernes fokus på hele processen (Auener et al.,
2018, s. 23). Dette falder i tråd med lærernes tilgang til at holde eleverne i gang med EDP og
give dem løbende feedback, som fastholder deres bevidsthed om de enkelte delprocesser
og får dem til at reflektere over, hvor de er i EDP og om de er ved at løse problemet, eller om
de er kommet til at gå for hurtigt videre:
“Engineering kan meget, men elever har ofte meget fokus på produktet. Mindre på
processen. Alder og abstraktionsniveau kan udmønte sig sådan, at fokus kan flyttes over på
processen fra produktet. Altså mere procesfeedback end præstationsfeedback.” LT
Herved bliver både lærerens og elevernes rolle kreative, netop fordi der er en bevægelse
frem og tilbage mellem undersøgelse og divergens og konkretisering og forbedring gennem
konvergent tænkning. Når eleven og læreren i samspil er i en iterativ proces mellem de
enkelte delprocesser, så er det vigtigt med de rigtige spørgsmål, jf. PD og CR. Læreren er
leder og har ansvar for overblik i årsplan og lektionsplanen. Men kompetence,
retningsfastholdelse og frustrationskontrol er emner, der fylder meget. SR mener
differentiering heri er nemt.
Gennem de kompetencer, der kommer i spil under det intellektuelle og kompetencemæssige
samspil i klassen bliver eleverne i højere grad medskabere af både undervisningens indhold
og metoder. Dertil kommer undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen i spil
gennem alternative løsninger og i det endelige produkt og resultat, der er en del af forløbene,
både i fysik/kemi og i naturfag som hele:
“Eleven er medskaber af en gruppe, hvor de arbejder med en kultur i engineering og
samtænkning af naturfag.” SR

Fortolkning af empiri fra forskerinterviews
Informanterne fra forskning indenfor engineering-området har givet et distanceret perspektiv
på hvordan brugen af engineering kan komme til udtryk.
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Houkjær (2020) har et perspektiv på anvendelsen af kreativitet i undervisningen, hvor hun
påpeger, at man som lærer kan gøre brug af kreative aktiviteter i undervisningen, idet de
skaber variation i indholdet, der får eleverne i gang og fastholder dem (Houkjær, 2020, s.
174).
Dette stemmer sammen med de adspurgte forskeres perspektiv på at inddrage eleverne i
forskellige virkelighedsnære problemer. De påpeger hertil, at lærere i fysik/kemi gennem
engineering kan søge at inddrage eleverne i undervisningen gennem et narrativ og en
didaktisk ramme, der støtter op om elevernes stillingtagen til lokale problemer og løsning
heraf. PD pointerer at læreren og eleven indgår i en kontrakt fra start, hvor læreren sætter en
narrativ ramme, som eleven handler i (Auener et al., 2018).
Eleverne tænker sammen i gruppen og producerer en prototype, der løser problemet ud fra
kravene til løsningen. Eleverne skal bruge de materialer, der er til rådighed i den didaktiske
ramme. Løsningen perspektiveres til den kontekst i det lokale område, hvor løsningen skal
have en sociokulturel værdi og faglig værdi også i sin metode. Eleven skal dertil lave en
argumentation for modellens styrker og svagheder. Således opnår eleven en forståelse af
betydning af samspillet i faget og gruppen gennem erfaring med test og iteration i en kreativ
proces.
Engineerings

bidrag

som metode i undervisningen lader eleverne arbejde imod

“nul-fejls-kultur” og i stedet lærer af de fejl, der bliver begået, som en del af deres udvidelse
af deres handlekompetence, som så støtter dem i at arbejde og analysere sig frem til et
resultat:
“I engineering kan man helt nede arbejde med at gå imod den her nul-fejls-kultur, hvor det
vises at eleverne lærer gennem deres fejl - I lavede tre fejl i dag, så I lærte tre ting i emnet.”
PD

Fortolkning af empiri fra interview af fokusgruppe
Fra den diskussionsbaserede seance med informanterne i fokusgruppen, fik vi indblik i deres
tanker og tilgange i forhold til at gøre brug af engineering på et overordnet plan i de
didaktiske overvejelser. Her kom de involverede lærere ind på, at der ved ens didaktiske
overvejelser for et forløb var adskillige overvejelser og succeskriterier, der skulle inddrages i
planlægningen. SR og CR diskuterede om man skulle vise eleverne metoder og træne disse
metoder, for at bygge elevernes selvtillid op til at gå ind i EDP:
“Ved en helt ny klasse skal man gå mere konkret til værks, så de næste gang ved hvad
rammerne er. Ved engineering kan det netop virke uoverskueligt at komme i gang med, men
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når lærer og elever kender processerne og rammerne bliver det nemmere og mere
tidsbesparende.” SR
I den afholdte seance med fokusgruppen blev lærerens rolle hurtigt peget ud som værende
meget dynamisk:
“Ved at guide dem holder man dem op på den viden som de har. Min rolle er at spørge ind til
dem og guide dem.” SR

Kreative processer og læring
I dette afsnit analyseres temaets kreative processer i engineering og herunder om processen
understøtter

en

proces,

hvor

eleven

udvikler

alsidighed,

almendannelse

og

naturvidenskabelig forståelse.

Fortolkning af empiri fra lærerinterviews
Alle informanterne i vores projekt kunne se en relevans i at samtænke kreativitet og
engineering. I disse forløb skabes et rum styret af kontrakten og den autentiske narrative
ramme, hvor eleverne udfordres og kommer ud af deres komfortzone, både faglig og socialt:
“Eleverne tager selvstændige skridt, men læreren skal hjælpe eleverne ud af deres
komfortzone. Det er vigtigt for faglighed, det sociale og den generelle kompetencetænkning.”
SR
Der ligger heri en forståelse af at et rum for træning af alsidig udvikling og sociale
kompetencer opstår, når eleven og gruppen løser problemet og arbejder med opgaveløsning:
“Et tegn på kreativitet er, når eleverne arbejder motiveret for at lære efter lærerens intention
med narrative ramme, og forhandlede krav til opgaveløsningen.
Læreren skal således opstille krav, så eleverne kan komme på banen med kompetencer - og
læreren skaber en gruppe, hvor de kan arbejde med indhold og den kultur der er i fagene.”
LS
Disse to citater underbygger temaet omkring hvordan den kreative læreproces understøtter
og udfordrer eleven og dennes alsidighed. Det kræver kreativitet, vedholdenhed og empati at
indgå i hvordan teknologi skal løse andre menneskers behov. Den didaktiske kontrakt kan
forhandles hvilket efterlader delprocesser åbne eller lukkede, hvilket kan gøres i samspil
mellem lærer og elever i en gruppe, som differentiering på baggrund af formativ evaluering
eller initialt pga. kendskab til elevers alsidighed og kompetencer. Således bruges
forskelligheder som en styrke i samspillet, i at arbejde systematisk og vidensbaseret i et
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problembaseret projekt (Auener et al., 2018, s. 24). Heri ligger også temaer fra
EVA-rapporterne om udskolingens praksis og praksisfaglighed. Læreren har ifølge
rapporterne intentioner om at eleven skal arbejde selvstændigt i det rum der skabes, så
eleven kan opnå praksisfaglighed.
Denne forståelse af kreativitet stemmer overens projektets læringssyn, hvilket følges af
perspektivet herunder om at eleven skal have tid og rum for at samarbejde og udøve sin
alsidighed og kompetence:
“Der er godt modspil i at møde sig selv i mødet med virkeligheden - de andre studerende og
de muligheder eller begrænsninger der sættes op.
Eleverne skal være modige, vedholdende, empatiske, kreative og åbne overfor andres
forskelligheder, når de tænker, forsøger at løse problemer.” LT
I de ovenstående citater er erfaringen, at læreren skal åbne eller lukke for frihedsgraderne i
de syv delprocesser (ibid.). På den måde styres designprocessen, så der etableres tryghed i
fællesskabet. Lærerne mener tryghed i EDP er vigtigt, da der er behov for at bringe
forskellige perspektiver ind i gruppens problemløsning på forskellige tidspunkter. I vores
definition af kreativitet er det vigtigt at få en succesfuld designproces, og at samspillet
fungerer, men samtidig skal eleverne have mulighed for at begå fejl og være selvstændige.
Derfor skal læreren evaluere undervejs i forløbet.
Fredens mener præmissen for kreativitet er, at der banes vejen for de rigtige hjernebaner
(Fredens, 2018, s. 15). Det kan læreren gøre ved at didaktisere aktiviteter undervejs i
processen, som udfordrer hele kroppen og giver mulighed for at imitere noget vigtigt i livet.
“Man lærer noget bedre hvis man har haft det i hænderne og hvis man bagefter skal forklare
det til andre. Så sætter det gang i nogle baner i hjernen som gør at man husker det man har
været i gang med. Deri passer kreativitet og engineering i naturfagene rigtig godt sammen.”
LS
Uanset så kræver det, jf. Tanggaard en betydelig viden inden for et område, før eleven kan
være kreativ. Vores fortolkning er her, at det kræver et situeret læringssyn fra læreren og
erfaring med at kunne styre en engineering proces for at lærerens intention med forløbet
lykkes og eleven oplever succes og betydning (Tanggaard, 2018a, s. 80). Noget af det
handler om at styre elevernes tænkning og at forsimple området eleverne skal sætte sig ind
i, idet tænkning først for alvor går i gang, når elever står i situationer hvor ting eller rammer
er brudt sammen (ibid., s. 37):
“(...)men jeg skal ikke give dem for meget nyt, f.eks. om forståelse af processen i
lasercutte-teknologi. Jeg kan i en problemstilling give dem en opgave, og måske stillet dem
Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

21

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
Bachelorprojekt

17. maj 2021

LNBAC2-21S BA

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
VIA University College
en åben løsningsform så de føler at de kan gå i gang. Alt efter hvilke mål vi har, kan jeg også
sammensætte grupper ud fra målene.” LS
Heri ligger værdien for vores læringssyn også. Vi forstår, at undervisningslandskabet er
præget af, at problembaseret undervisning skal have en plads i fysik/kemi og der findes
forskellige projektbaserede arbejdsformer (Qvortrup, 2021, s. 33-45).
Også her er det læringsmæssige skøn, af differentiering af arbejdsform, indhold og
frihedsgrader, idet eleverne har forskellige forudsætninger og interesser. Nogle er nysgerrige
og vedholdende i teknikker i faget Håndværk og design, mens andre ikke er. Nogle har
forstået planlægningens og handlekompetencens betydning i designprocesser, andre har
ikke:
“Nogle tænker sig for meget om og andre gør slet ikke.” LT
Tænkningen, som der nævnes i citatet knytter der an til at kreativitet og tænkning hænger
sammen. Der synes at være temaer, som er vigtige for kreativitet, hvilke er viden og erfaring
indenfor området. Vi finder ikke at alder er en forudsætning for kreativitet, hvilket er i
overensstemmelse med at kreativitet og divergent tænkning skal trænes og ikke kommer
med alderen. Beslutsomhed kan dog være fordrende for problemløsning, hvilket kommer
med alderen. (Glasner og Schwartz, 2006, s. 17). Det ses dog at konteksten og miljøet hvori
undervisningen foregår kan være en barriere, ligesom motivation kan være fordrende for
kreativitet og divergent tænkning (Tanggaard, 2018b, s. 41-42). Det vil have betydning for
elevcentrerede projekter med indbyggede elementer af modstand i opgaverne som ved
problembaseret læring med flere frihedsgrader og lærerens krav til kvalitet i processen og
produktet eller problemets udfordringer på konvergent og divergent tænkning og
differentiering af sværhedsgrader i grupperne. Derved bliver kreativitet et middel for dannelse
og forståelser af sig selv som aktivt handlende i et problemfelt (ibid., s. 156-159).

Fortolkning af empiri fra forskerinterviews
I de udgivelser som PD og MS har ydet bidrag til, indgår kreativitet og handlekompetence
som særlige fænomener, hvor eleverne kan være forskellige steder i engineering processen:
“At være kreativ handler ikke om at have så og så mange ideer, men også om at tro på den
ide man har og om man kan evaluere på, om hvorvidt løsningen virker. Og om man kan
forbedre løsningen af det givne problem eller forbedre engineering processen.” MS

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

22

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
Bachelorprojekt

17. maj 2021

LNBAC2-21S BA

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
VIA University College
Dette er en refleksiv eller kritisk tanke, som ser på argumentation og præmisser og på om
eleven med selvtillid kan fortælle hvordan deres model kan løse et givent problem, og på
hvordan de kan forbedre den vha. iteration og parameterkontrol eller eksempelvis
materialekendskab. Herigennem viser eleven kundskab i at undersøge modellens egnethed
som løsning på den autentiske problemstilling gennem test og undersøgelseskompetence.
På denne måde skabes der indenfor fysik/kemi en faglig, rød tråd igennem modellering,
undersøgelse og perspektiveringskompetencen.
“Eleverne er kreative, når de skaber noget nyt med en praktisk værdi som løsning, men
dobbelt, da der også skal være en idé med dét de konstruerer.” PD
Denne proces får en ekstra dimension, når der skal kommunikeres omkring den didaktiske
kontrakt med læreren og internt i gruppen. I processen med at præsentere sit produkt
kommer kommunikationskompetencen i spil, og også her er der frihedsgrader at skrue på
(Auener et al., 2018, s. 24). Det er værd at notere det læringssyn, der ligger heri. Hvis
processen er meget vellykket, så kan eleven koble viden og handling, så eleven har et
færdigheds- og vidensgrundlag for at komme med nogle bud på kategoriseringer,
sammenhænge eller estimeringer ud fra nogle parametre som eleverne besvarer
problemstillingen med. Derfor har eleverne efter en succesfuld EDP proces præmisser for at
kunne kommunikere og perspektivere selvstændigt:
“Så bliver det også nemmere at få eleverne til at komme med forslag til “hvad tænker du der
kunne være et bud her?” PD
Heri ligger der en vurdering, en alders tilpasning eller kompetencevurdering fra lærerens
side. Hvis problemet bliver for komplekst med for mange variable, for stort et problem med
for mange krav i naturfagene eller i etiske og humane krav, så kan det stikke af. Her er
forskerne meget enige. Mestring er relativt ift. procesmål eller performance mål:
“Man skal altid prøve ikke at komplicere det for meget.
Når man arbejder med engineering skal det kunne løse et konkret problem, særligt i de små
klasser hvor de for eksempel bygger en bro ud af pap og spaghetti. Det handler om at lave
en konstruktion, der kan bære gennem en engineering proces.” MS
Her er fænomenet, der undersøges f.eks. Newtons 2. lov, og eleven forstår fænomenet
gennem handling med umiddelbar feedback. Her handler eleven og kan måske guides til at
abstrahere og forstå en definition af Newtons love, og samtale herom (Fredens, 2018, s.
203). Eleven kan øve sig i at samtale om bæreevne og benytte kompetencerne i
naturfagene.
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Ligeledes i ITEA-protokollen, hvor kreativitet og engineering er forbundet, så skal der ifølge
MS skrues op for den narrative autentiske ramme, så der er flere krav:
“Når man kommer højere op i klassetrinene, skal man mere autentisk arbejde med en
problemstilling - for eksempel om et rensningsanlæg reelt vil løse en problemstilling, hvad er
impact på situationen reelt?” MS
Her kommer perspektivet progression og kompleksitetskontrollen ind, og MS er her inde på
hvad elever i 9. klasse skal kunne se af muligheder i deres egne evner:
“Kreativitet handler om at se muligheder for at løse et problem samtidig med at man tror på
egne evner.” MS
Dette ligner den måde eleverne skal forholde sig til virkeligheden på, når de opstiller en
problemformulering, forholder sig til fagets metoder og områder finder på underspørgsmål til
fagene på en måde som kan minde om arbejdsgangen i den fællesfaglige prøve (UVM,
2021, s. 6).

Fortolkning af empiri fra interview af fokusgruppe
Læreren kan foretage intentionelle didaktiske valg om hvordan organiseringen af
undervisningen kan støtte en læreproces. Det skal læres. Sommetider er det lærerens
kompetencer, der sætter begrænsningen for miljøet eller det didaktiske rum, som kan virke
begrænsende for eleven. Førnævnte rum eller miljø kan begrænses af lærerens kognitive
kreativitet eller det sociale rum, som læreren befinder sig i og bliver påvirket af. Om lærerens
struktur på undervisningen og det kreative fænomen siger de:
“Læreren skal lære at tænke kreativt og lave nye forløb med engineering på baggrund af
kursus, og refleksion af afprøvede forløb. SR vil tage det mere ind i undervisningen, fordi
eleverne har adgang til materialer og fordi hun er under uddannelse, samt fordi det passer
med hendes læringssyn og årsplan.” CR
Eleverne skal tænke kompetencer bredt og engineering kompetencer ind i de strukturer,
læreren lægger ud (Sølberg et al., 2019, s. 101). De skal tænke på hvordan faget fysik/kemi
og dets temaer og vidensområder eller færdigheder kan bringes i spil. Det kræver divergent
tænkning at undersøge hvordan det kan bringes i spil (UVM, 2019, s. 5). Måske tænker de
destillering eller analytisk kemi ind. Det kan være de kan relatere viden fra vandværker eller
andre sammenhænge uden for skolen ind, eller opsøger ny viden. Så demonstrerer de deres
forståelse af processen med grundvandsrensning i den narrative ramme (bilag 3). Lærerne
mener, at det demonstrerer naturvidenskabelig forståelse, når eleverne kan samle viden og
færdigheder og handle på baggrund af den viden de har. Nogle elever kan arbejde
Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

24

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
Bachelorprojekt

17. maj 2021

LNBAC2-21S BA

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
VIA University College
selvstændigt systematisk og gentage evaluering og abduktiv tænkning i en iterativ proces.
Andre skal skubbes dertil:
“Deres kreativitet kommer frem, når jeg skubber dem ind i nogle processer - og jeg følger
dem over i delprocesserne.” CR
CR mener, at materialekendskab og selvstændig tænkning omkring hvordan modellen
skaber rent drikkevand udfyldes af eleven. Læreren lader dette stå åbent i denne udfordring,
og det er specielt fokus på elevernes kritiske analytiske tænkning og kreativitet omkring den
situation de løser den i, og den situation pigen uden rent drikkevand er i, som de skal hjælpe
i den narrative ramme og udfordring.
“Forudsætning og det muliges kunst er viden, tænkning og genopdage viden og erfaring.
Læreren skal styre processen så eleverne kan gå fra noget ukendt til kendt.” SR
Kan hun faktisk overleve med jeres løsning - og hvad med samfundet? Således kan eleverne
selv tænke abstrakt og konkret samt konvergent og divergent, bruge deres fantasi inden for
rammen, samt inddrage flere fags videns- og færdighedsområder, når de perspektiverer.
Også når de afslutningsvis trækkes ind i at tænke konvergent i analysen af deres løsning,
som kan sætte gang i videre iteration.

Alsidig udvikling, almendannelse og naturvidenskabelig
forståelse
I dette afsnit vil vi undersøge hvordan informanterne oplever henholdsvis alsidig udvikling,
almendannelse og naturvidenskabelig forståelse i forskellige engineeringsforløb og i de
tilhørende designprocesser.

Fortolkning af empiri fra lærerinterviews
Elevernes udbytte af EDP bliver større, når eleverne lærer at indgå i den narrative
sammenhæng, der er sat op for forløbet og se potentialerne, så kan de udvikle sig alsidigt:
“En elev, der på en reflekteret, teoretisk funderet måde kan handle, så afspejler den alsidig
udvikling i eleven.” LT
Dette får en dobbelt betydning i vores læringssyn, da Tanggaard understreger at eleverne
skal lære at forholde sig handlende og gøre det på baggrund af egne meninger, som resultat
af kritisk tænkning, og med deres egen forståelse på baggrund af læreprocesser (Tanggaard,
2018b,

s.

84-85).
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Undervisningsministeriet, hvor der peges på at eleven har en grad af vedholdenhed og
selvstændighed (UVM, 2021a). Tanggaard fremhæver, at der kan være modstand i elevens
ideal, når det møder virkeligheden. Det er her der er et kreativt potentiale, da en afvisning af
løsningen på baggrund af imitation, prøve-fejl metode eller struktureret planlægning med
fagets metode kan bane vej for nye kreative ideer og nye perspektiver gennem iteration
(Tanggaard, 2018b, s. 38-40). Eleven skal dog kunne handle kreativt selv, hvor vores
læringssyn i dette projekt går på, at eleven lærer i samspillet med andre i en unik situation,
fordi engineering er empirisk men ikke generaliserbar viden (Pleasant, 2020, s. 6). Der kan
dog være transferværdi i at have gennemløbet en EDP proces sammen med andre, når det
bliver en oparbejdet kompetencer som kreativitet, handling og samarbejde blandt eleverne
(Auener et al., 2018, s. 62). Men hvilke kompetencer er vigtige for kreativitet og
problembaserede forløb? Når vi talte med lærerne, nævnte de her generiske kompetencer,
som værende kompetencer, der ligger udenfor fagets fire kompetenceområder.
“Generiske kompetencer som at deltage, skabe tryghed, samarbejde, og tillid i en gruppe er
vigtig for kreativitet. Eleverne glemmer overvejelser og tør at være åbne og ikke tvivlende,
når de er trygge.” SR
Her synes at være nogle etiske mellem-menneskelige kompetencer i spil, når eleverne
undgår at handle kreativt, fordi de mangler at skabe tillid imellem sig. Ifølge Tanggaard og
Dewey kan eleven kun skabe noget kreativt, når de forholder sig åbent tænkende
(Tanggaard, 2018b, s. 137). Den nye værdi, der skabes, den sociale sammenhæng og
løsningen har sin kreative værdi og behøver ikke at have noget med en gruppe at gøre
(Strandberg, s. 50-54). Vores teoretiske perspektiver og forståelser er ens med det
læringssyn vi får fra LS. Hun mener, eleverne kun lærer, når de møder sig selv i andre.

Fortolkning af empiri fra forskerinterviews
Fra forskerne får vi et perspektiv på hvordan udfordringer i engineering kan bringe alsidig
udvikling frem hos eleverne:
“Den alsidige udvikling er i spil hos eleverne, når man arbejder med engineering
udfordringer, der anvender naturfaglig viden til at løse udfordringer vedrørende autentiske
problemer.” MS
MS er her inde på, at viden er en vigtig forudsætning for at kunne løse et problem, hvorfor
undersøgelseskompetencen kræver samspil mellem intellekt og kompetence og at kreativitet
derved bliver en proces til at samle viden til en situationsbestemt udfordring.

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

26

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
Bachelorprojekt

17. maj 2021

LNBAC2-21S BA

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
VIA University College
Også i forsker interviewet er der tegn på, at eleverne træner generiske kompetencer,
herunder problemløsning og handlekompetence, når de succesfuldt gennemfører en EDP, så
de derved kan stå i centrum i egen designproces:
“Ved at løse små eller store problemer kan man se, at den viden man får i skolen kan bruges
til noget.” MS
Eleven kan så seerfare hvordan der er problemer i verden, og eleven kan modtage
vejledning og samarbejde med andre om at problemløse gennem konstruktion af prototyper.
Læreren skaber her et rum, hvor eleven kan blive klædt på til at forholde sig skabende og
handlende på de problemer, der er i verden. At kunne agere i verden og være menneske i
kulturen, hvor vi benytter teknologi men i samspil med naturen:
”... at se andres behov. Hvad er det for en virkning det har det som man arbejder med?” MS
Når eleven kan bruge empati og sætte sig ind i sammenhænge uafhængigt af egne behov og
egen livsverdens hverdagsforståelser, så er eleven solidarisk. Teknologien rækker ind i den
måde mennesket påvirkes af teknologi på og påvirker måden mennesket befinder sig i
naturen på. MS mener vi skal tænke teknologisk dannelse ind i EDP i skolen.
“Engineering åbner op for nogle andre måder at arbejde på og det kan styrke nogle elevers
selvværd, fordi de måske ikke er så gode til at arbejde struktureret, men så kan komme mere
PÅ igennem engineering… Nogle bliver også udfordret i processen, fordi de er vant til
udførlige vejledninger, som siger præcist, hvad eleverne skal. Det kan godt virke
overvældende til at starte med.” PD
Når eleven meningsfuldt kan agere selvstændigt og vedholdende i verden indenfor fagets
kultur og med fagets metoder, såsom modelleringskompetence, kan eleven siges at være
dannet, og at være dannet på en måde, så eleven udviser forståelse for naturvidenskaben.
PD mener, at man skal overveje en folkeoplysning 3.0. Desuden kan eleven være kreativ i
denne komplekse verden, i en tilrettet situeret erfaringsbaseret kontekst.
Forskerne giver denne forståelse i EDP-sammenhæng:
“Engineering bidrager med både naturvidenskabelig og teknologisk dannelse og
forståelse...det handler om hvordan man forstår sig selv som menneske i verden ved hjælp
af den faglige viden man tilegner sig og den måde man anvender den viden på.” MS
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MS bidrager til vores forståelse af alsidig udvikling og dannelse i projektet med et nyt
perspektiv, som har stor rækkevidde og ny værdi i undervisningslandskabet. Her diskuterer
MS i tidsskriftet MONA, at teknologiske dannelsesmål og engineeringkompetence-mål er ens
i fire af de tyve opstillede mål. (Sillasen, 2020, s. 70-71). Hertil har Sølberg en opstilling af
mål indenfor engineeringkompetence (Sølberg, 2019, s. 124)
“Naturvidenskabelig forståelse i fysik/kemi skal suppleres med en teknologisk forståelse, ikke
teknologi-forståelse.” MS
Han slår fast, at engineering bidrager med naturvidenskabelig og teknologisk forståelse og
dannelse. Vi diskuterede med ham, hvorledes den abduktive tilgang i naturvidenskab og
engineering har forskellig anvendelse, da engineering ikke producerer ny viden.
Fortolkning af empiri fra interview af fokusgruppe
I fokusgruppeinterviewet var opmærksomheden meget rettet på lærernes erfaring med at
gode processer tager tid, og at eleverne skal have nok tid nok.
De er dog usikre på, hvorvidt engineering er det rigtige valg i forhold til andre arbejdsformer.
De argumenterer for, at engineering metoden er mere simpel end andre problembaserede
projekter og elevcentrerede arbejdsformer:
“Fordi den er mere simpel og konkret det får nemmere elever med. De forstår verden ud fra
deres egen hverdagsforståelse, som bliver sat i spil i de her processer.” SR
SR og CR er ligesom MS og PD af den overbevisning at processen og forståelse af
processen og kulturen i faget, er en værdi i sig selv. Ligesom at kreativitet er et mål i sig selv.
Men den kreative proces i naturfag lykkes kun, hvis læreren har fokus det rette sted i
undervisningen:
“Læreren skal mere have fokus på processen end produktet, så eleverne tænker og
overvejer. Det passer godt med engineering og kreativitet. Dog hvis de ikke har produktet for
øje er der ikke nogen proces. F.eks. med vand er det vigtigt at have pigens liv i fokus.” CR
Eleverne skal gerne have mulighed for at fejle undervejs og forbedre. Det er noget læreren
leder og styrer. I forløbet lodrette haver skal de have tid til at overveje samspillet mellem
fagets kompetenceområder og videns og færdighedsområder:
“Med de biologiske elementer såsom vanding og vækstfaktorer og geografisk om at have et
overblik over hvor stort Beijing er og potentialet er for hængende haver i forhold til arealer.”
CR
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CR og SR argumenterer for, at forskellighed i grupperne er en fordel, således at forskellige
kompetencer, dannelse og alsidige udvikling kan smitte af på processen og elevernes
samspil:
“På den måde lærer de af hinanden og lærer noget forskelligt. Alle kan byde ind indenfor et
emne og være kreative. Man fordyber sig på forskellige tidspunkter.” SR
“Dannelse er bagvedliggende, fordi jeg vil ikke gå ind i undervisningen og tænke at målet er
dannelse. Dannelse er træet. Det hele af det, der bliver gjort, kommer til udtryk i dannelse i
sidste ende.” CR
Her er de uenige med LS, der mener homogene grupper når længere, og giver et andet godt
samspil.
I EDP processen er det svært at skelne hvilke elever, der kan hvad. Men lærerne oplever
EDP som en god, anderledes proces, hvor læreren dog skal være skarp på at evaluere og
være tæt på processerne. Elevens udbytte er svært at måle kvalitativt:
“Det står i modsætning til den skriftlige eksamen, hvor de enkeltvis skal komme afsted med
mest muligt i en opgave. Der er det modsatte på spil ved disse forløb hvor at de skal gå mere
i dybden og arbejde på en anden måde. Det er en god modvægt til og mindre stringent, fordi
tidsaspektet et helt andet.” SR

Opsummering af engineering og kreative processer som støtte af alsidig
udvikling, dannelse og naturvidenskabelig forståelse
Fra vores afviklede interviews med lærere, forskere og fokusgruppe kan vi se at engineering
som metode i undervisningen er at finde som et relevant didaktisk værktøj i praksisfaglig
undervisning og problembaseret læring, som er et krav til eksamensforberedelse. LT er åben
overfor engineering og ønsker mere af dette, men er samtidig kritisk. SR og CR deler
usikkerheden. Denne er mindre at spore hos SR, der er den mere erfarne lærer i EDP.
EDP kan udvikle elevens ikke-faglige alsidighed og faglighed. Forløb med EDP giver
eleverne mulighed for at tilgå en given opgave i et forløb forholdsvist åbent indenfor en
opstillet didaktisk ramme og på den måde indgår de i en didaktisk kontrakt, der motiverer
eleverne gennem en balance mellem frihed og ansvar.
Tid og valg af undervisningsform spiller en rolle i lærerens planlægning af kreative elementer
i et forløb. Dette får en forholdsvis stor betydning, som en usikkerhedsfaktor i elevcentrerede,
problembaserede forløb. Her kommer både lærerens stilladsering af den didaktiske kontrakt
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mellem lærer og elev i spil, og dertil lærerens situerede vejledning baseret på dennes
læringssyn og opgavens kompleksitet og sværhedsgrad.

Diskussion af projektets betydning for praksis i
9. klasse
Diskussion af empiri med teori og metode
Mere divergerende holdninger og et forskerinterview efterlyses
Projektets informanter er to forskere og fire lærere. De repræsenterer fire midtjyske
kommuner.
Feltet er præget af, at fem af seks respondenter har tilknytning til forskningsprojektet EiS.
Der ses tendenser til at være pro EDP.
SR og CR er i naturfagsteam sammen, og kender hinandens holdninger og måder at
kommunikere på fra engineering-vejlederkursus. Havde fokusgruppeinterviewet været større
og med deltagelse af flere af informanterne, havde det givet en mere nuanceret diskussion af
syntesen af studiets fund og et bredere syn på redidaktisering af forløbet lodrette haver.
Der er ikke inkluderet respondenter uden kendskab til engineering-didaktik. Dette kan være
en fejlkilde og en svaghed i projektet.

Det havde højnet gyldigheden af projektet og

forklaringskraften samt givet en mere nuanceret diskussion, hvis informanterne var mere
repræsentative for folkeskolen generelt.
Læreren, som ikke har tilknytning til forskningsprojektet, LT, er mest kritisk, hvilket kan
skyldes, at hun har erfaring og kompetence i håndværk og design, og mindre inden for
engineering-didaktik. Hun er åben, men kritisk til EDP i højere grad end LS, SR og CR, som
underviser på større skoler, og har vejlederfunktion i EDP på skolen. LS underviser på en
stor skole, og har formentligt mere kompetence i naturfagsundervisning med EDP end de
andre informanter grundet erfaring og opbakning fra team. Hun er den, der går mest ind for
EDP.
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Diskussion og vurdering af analysen med forskning og
litteratur
Diskussion af hovedfund fra analysen
Evaluering af undervisning og elevens kompetencer, alsidighed og dannelse
Interviewede lærere i nærværende projekt mener, at man med fordel kan reflektere og
redidaktisere afholdte forløb såsom engineering projektet “Lodrette haver”.
De forholder sig ikke til, hvordan der skal evalueres på i forløbene. Det kommer frem, at
eleven skal kunne genopdage viden med via tænkning for at undersøge løsninger. Læreren
guider, men lader eleven tage selvstændige skridt. Men kan læreren få øje på situationer,
hvor der skal gribes ind og har læreren viden og kan vedkommende bruge sin situerede
fornemmelse for samspillet, og stimulere samspillet omkring de kreative processer i
delprocesserne?
I fokusgruppeinterviewet nævner SR og CR, at LS’s pointe omkring brug af Toulmins
argumentationsmodel kan bringes i spil. Udover LS’s pointe kommer der ikke andre
evalueringsværktøjer i spil. Lærerne mener at korte forløb, hvor der er tid til at evaluere, er at
foretrække. Det er måske nemmere at styre, og eleverne udfordres i mindre grad på
vedholdenhed og systematisk vidensbaseret problemløsning. Derfor kan det være værd at
overveje om korte forløb er at foretrække. Eller om det er lærerens kompetencer, der sætter
grænsen for det mulige. Lærerens overblik og ledelse kan muligvis være den begrænsende
faktor i virkeligheden.
Der findes pr. december 2019 et andet evalueringsværktøj, som læreren kan bruge til at
vurdere elevens udbytte af en EDP proces (Sølberg et al., 2019, s. 98). Det kan bruges, så
eleverne ikke kan “gemme sig”, men kommer omkring alle sider af EDP. Dette kvalitative
evalueringsværktøj har validitet og er afprøvet i forsøgsforskning. Det foreslås i evaluering af
engineering 2019, at værktøjet kan skabe et dialektisk rum, hvor læreren og eleven kan
samtale og kommunikere omkring elevens oplevelse af samspil omkring aktiviteten og
faktiske læring og indsats. Evaluering med Toulmins argumentationsmodel kan være en
anden god metode for eleverne til at træne viden i samspil med sine kompetencer og i mødet
med gruppen og læreren. På den måde opdager eleven sig selv i relation til en gruppe og en
kultur, hvor vedkommende er forpligtet i en gruppe og i den kultur og narrative ramme, de
handler indenfor.
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Om der skal prioriteres meget tid i undervisningen til EDP er til diskussion. Lærerne mener,
at der er nogle læringsmæssige fordele knyttet til de generiske kompetencer og dannelse
ved at de ældre elever kan få en sværere narrativ ramme, som kræver inddragelse af viden
og færdigheder fra flere naturfag, og ditto fra ikke-naturfag - såsom etik, politik og
samfundsfag (Pleasant, 2020, s. 7). Når sværhedsgraden stiger, skal lærerne differentiere
kravene og frihedsgrader og tilpasse kravene til prototypen (Auener et al., 2018, s. 24). De
nævner generiske kompetencer som samarbejde, problemløsning og handlekompetence
som værende vigtige, for om eleverne har kompetencer til en succesfuld EDP og på
baggrund heraf, kan tage stilling til lokale problemer og foreslå hvordan den situerede
løsning kan få værdi for andre afhængigt af den sociale kontekst løsningen skal virke i. Dette
stemmer overens med fund i et større evalueringsrapport af Sølberg et al., udgivet om EDP i
skolen, hvor der henvises til tre kompetenceområder EDP træner; naturlige kompetencer,
innovationskompetencer/generiske kompetencer og forarbejdningskompetence (Sølberg et
al., 2019, s. 42)
Motivation er et vigtigt diskussionspunkt. På den ene side skal eleverne have mulighed og
støttes til at lære at tage chancer og have tiltro til egne valg samt forbedre på baggrund af
egne undersøgelser. På den anden side stiller refleksion, iteration og kritisk tænkning på
baggrund af problemstillingen og delprocesserne store krav til at eleven forholder sig voksent
og udviklingsmæssig alsidigt i mødet og i samspillet mellem sig selv og andre.
Succes i EDP er vigtig, så eleven får selvtillid når de lykkes med at sætte kompetencer og
viden i spil i de kreative processer. PD og MS mener, at EDP er eksemplarisk undervisning,
der skal give eleven lyst til at lære mere. Dette er også målet med folkeskolen og et vigtigt
punkt i naturvidenskabelige strategi (UVM, 2020). Men er det rigtigt at stille mindre faglige
krav i EDP?
I fokusgruppeinterviewet diskuteres det, om læreren med fordel kan starte på et lavt
abstraktionsniveau for hele klassen, og differentiere ude i grupperne senere. Argumentet er,
at ved at differentiere opgaven kan alle være kreative og på den måde “tvinges” alle til indgå i
samspil. SR mener, at differentiering er vigtig, så eleverne mødes på det de kan. Her
indsætter vi et perspektiv fra vores læringssyn og intention med redidaktiseringen - at
læreren og eleverne i samspil mødes på det de kan, og følges ad over i noget nyt og ukendt.
Men læreren skal samtidig skabe et rum, hvor eleverne får indflydelse og skal strække sig,
så de kan undersøge og modellere og på baggrund her perspektivere. Dette kræver, at
eleverne sætter sig selv på spil, er vedholdende og systematisk undersøger, hvilket kan
være værd at træne i længere forløb med flere frihedsgrader (Auener et al., 2018, 23-24).
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For at eleven faktisk opnår dannelse og udvikler sin alsidighed skal kravene også invitere til
samspil i gruppen, give intellektuel- og kompetencesparring mellem eleverne i den didaktiske
ramme, så eleven tvinges til at være en god rollemodel og sætte sig selv i spil og udfordres.
Dette er et læringsmæssigt dilemma, som bliver svært at balancere i redidaktiseringen af
engineeringforløb. Differentieringen skal ske i grupperne, men fællesnævneren skal også
muliggøre dannelse og aktiv stillingtagen ud fra elevens egenproducerede løsning.
Arbejdet med EDP har forstærket CR’s læringssyn, fordi de overdrager en kontrakt til
eleverne, og de træner fagets kompetenceområder i opgaven. Samtidig træner det
eksamenssituationen, som er en unik situation. Læreren kan her give eleverne erfaring i det
at arbejde kreativt om fælles projekter og specielt i projektdelen at koble viden- og
færdighed- og kompetenceområder i en narrativ ramme. Det er hertil en god metode når
eleverne producerer artefakter så de træner tænkning og kreativitet i samspil frem mod
eksamen (UVM, 2021b).
Dilemmaet mellem tid, stilladsering og dannelse i EDP
Der findes mange dannelsesmæssige perspektiver og ikke-fag-faglige mål i engineering.
Det viser sig, at komplekse problemer er det, informanterne på tværs diskuterer giver bedst
mening både dannelsesmæssig og fagligt. Der er et kreativt paradoks i, at det ikke må vokse
eleverne over hovedet, da elevernes også skal udfordres. MS mener, at det handler om at
holde det simpelt, mens SR og CR mener, at barren skal sættes lavt for så efterfølgende at
differentiere i grupperne. Tanggaard mener, at kreativitet og løsning af problemer kræver en
del af eleverne (Tanggaard, 2018b, s. 41-48). Heraf kan det overvejes om det med
inddragelse af EDP er for svært at nå alt i et forløb, og om det kan overvejes hvor mange
forløb, der er realistiske at lave på et skoleår. Alle lærere og forskere udtrykte bekymring om
tidsaspektet ved EDP som struktur for systematisk vidensbaseret problemløsning.
Der kan være et stort dilemma her. Indføres EDP bruges der mange ressourcer på en
didaktik, der ikke er færdigudviklet på baggrund af et utilstrækkeligt datagrundlag og som
mangler evidens for at have god læringsmæssig effekt på fysik/kemi-undervisningen
(Sølberg, 2019, s. 92).
MS taler om, at engineering og måske engineeringkompetence er en præmis for teknologisk
dannelse. Han skriver i tidsskriftet MONA 2020 nr. 4, at engineering skal være en af
standarderne, eller vejledende mål, som undervisningen skal bygges op mod (Sillasen, 2020,
s. 70). EDP er således en fortsættelse af andre designprocesser eleven skal lære gennem
sin skoletid. Der er således mange initiativer, der kan skabe en push-pull effekt og højne
elevens kendskab til engineering design processen og have forudsætninger for at
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arbejdsformen ikke er ukendt, men feltet skal undersøges og indholdet kan åbne sig hos
eleverne gennem arbejde med kompetencer indenfor informationsindhentning. EDP bliver et
mål i sig selv, ligesom kreativitet er et mål i naturfagsundervisning (Houlkær, 2020, s.
170-183).
Når

Jan

Sølberg

evaluerer
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engineeringskompetence på baggrund af dansk forskning udvælges også hvad læreren
fokuserer og evaluerer på (Sølberg et al., 2019, s. 101). De opstiller et kvalitativt
evalueringsværktøj, med fire hovedkompetenceområder. På denne måde bliver det nemmere
for læreren at evaluere undervisningen, samtidig med at læreren skal styre frihedsgrader og
veksle mellem forskellige roller som læreren har i engineering design processer, som MS
definerede på baggrund af et fokusgruppeinterview med lærere, hvor brugen af engineering i
skolen blev evalueret.
Der er konsensus om at EDP også træner ikke-faglige formål, hvorfor evalueringsværktøjet
bør bruges til at vurdere faglige og ikke-faglige formål. Dette kan måske give overblik, så
læreren kan vurdere elevens alsidighed og dannelse i naturfagene.
Der synes at tegne sig et mønster om, at det er når eleverne tager stilling på baggrund af
holdning og lang tids aktivitet med viden, modellering og undersøgelse af systematiske
handlinger for at holde parameterkontrol, at de almendannende perspektiver kommer i spil.
At eleverne kan tage selvstændige skridt i at perspektivere og løse reelle problemer. Det er
værd at undersøge videre, om forløb med færre frihedsgrader gør det nemmere at
introducere EDP og hvornår eleverne har udviklet dannelse og alsidighed nok til, at kunne
indgå i en didaktisk kontrakt, hvor de fuldfører en fuld EDP med succes - og om det så giver
dannelsesmæssig og alsidig udvikling.
Læreren, LT, rejser et kritisk spørgsmål på baggrund af erfaring fra håndværk og design om
hvad elever magter på det alderstrin de er på. Hun stiller spørgsmål ved, om
aldersperspektiv og mestring af tænkning og det kreative paradoks, der er i Vygotskys
tænkning kan spænde ben for, om eleven netop magter at tænke divergent (Strandberg
2009, s. 50-54). Altså magter eleven at afsøge sin erfaring, viden og kompetencer.
Det kræver formentligt, at læreren differentierer og stiller realistiske krav. Derfor kan
elevernes inddragelse og selvbestemmelse måske fylde mere i engineering design
processerne. Hvis eleverne kan vælge et fagområde de interesserer sig for uden for skolen,
så kan det være motiverende og engagerende og støtte den kreative proces, der er i de
indledende faser, som ligger forud for at arbejde meningsfuldt og skabende med et narrativt
problem (Houlkær, 2020, s. 176). Tanggaard mener, at man skal besidde stor viden indenfor
det område, man skal være kreativ inden for, som forudsætning for at kunne arbejde
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problembaseret. Kjeld Fredens mener at eleverne kan mere end de kan give udtryk for
(Strandberg 2009, s. 50-54). Vygotsky mener at læreren skal være mester og vise eleven
ræsonnement og metoder inden for tænkning, før eleven kan handle (Strandberg, s. 50-54).
Men imitation er samtidig en stærk læremester, hvorfor gruppedynamikker og lærerens
handlinger kan vise eleverne hvordan de møder problemet med fagets metoder og kultur, så
løsningen har værdi for fagets kompetencemål. Så hvis eleverne kan imitere hinandens
viden og handlekompetencer, så lærer de i samspil. Derfor skal læreren vise dem måder de
kan tænke sammen og være kreativt handlende sammen på, før de kan overkomme
udfordringerne i de syv delprocesser som kræver divergent og konvergent tænkning på
forskellige tidspunkter (Sølberg et al., 2019, s. 94).
Fra Andersen et al. får vi et perspektiv på hvordan eleven kan opnå en grad af dannelse
gennem den alsidige udvikling og som en del af deres helhedsforståelse af naturfagene og
disses relevans over elevernes verden, både i fagene og i deres liv udenfor skolen
(Andersen et al., 2019, s. 37). Vi finder mange dannelsesperspektiver, der kan komme i spil i
EDP, herunder teknologisk dannelse, og den dannelse Sjøberg argumenterer for er
begrundelse for faget fysik/kemi, nemlig at eleverne kan handle og være kritiske. Lene
Tanggaard har samme pointe, at kreativitet kan være fordrende for at eleverne kan styre
deres eget liv, og ikke lade sig styre af andre. Det er en stærk kobling mellem tænkning og
kreativitet, dannelse og alsidig udvikling.
Vurdering af analysen, metoden og litteratur
I analysen ses der antydning af divergerende holdninger til, hvordan der med EDP kan
tænkes dannelse og alsidig udvikling ind fysik/kemi undervisningen i 9. klasse. Vi har derfor
fundet litteratur, der kan indtage denne manglende plads i vores metodiske valg og empiriske
fund.
I tidsskriftet MONA 2019-2 diskuterer Jette Reuss Schmidt, UCN, om EiS og engineering
faktisk skal have en plads i undervisningslandskabet i folkeskolen (Schmidt, 2019, s. 79-84).
Hun er imod EiS, hvis formålet ikke er alment dannende! Den danske folkeskole har været
baseret på normativ pædagogik, men er placeret i diskussion mellem normativ og
forskningsbaseret praksis. Det er her Schmidt tager kampen op med engineering
didaktikken. Hun mener, at effektstudier og anden forskning sammenligner engineering med
silo-undervisning, og at engineering derfor har en fordel. Et eksempel er FITS-studiet, hvor
EDP er ligeså god målt på begrebslig outcome. Hun kritiserer ligeledes interessekonflikterne
og mangelfuld evidens i studierne, der støttes af erhvervslivet eller massiv privat-fond
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finansieret forskning. Hun mener, det er interesse forvridende, og at EDP kommer
erhvervslivet til gode, og ikke nødvendigvis har almendannende hensigter, som den danske
folkeskole har tradition for ifølge hende. Derfor er nærværende projekts problemformulering
og forskningsfelt meget relevant. Hun går så langt at placere STEM og engineering i skolen
mellem almendannelse og arbejdsmarkedsparathed, og med indførelse af det nye
evalueringsværktøj som uddannelsesparathedsvurdering, virker det til, at EDP og
engineering kompetence har store potentialer til at påvirke læreren i skolen (Sølberg, 2019,
s. 124). Det undersøges i fagbladet Folkeskolen (Riisager, 2017). Læreren skal have
nemmere ved at vælge læringsplatforme, hvor fælles mål er tænkt ind. Samtidig skal lærerne
have frihed til at vælge platforme, hvis det giver mening. Læringsplatforme med
engineeringsforløb, har en særlig status på ASTRA.dk, som igen har særlig status i
undervisningsministeriets

naturvidenskab

strategi.

problembaserede læringsforløb mere belejligt.

Det gør lærerens valg af EDP
EDP fylder i EVA rapporter om

praksisfaglighed i folkeskolen, hvorfor engineering synes at være skræddersyet til
udskolingsundervisning i praksisfaglighed og eksamensforberedelse (UVM, 2021b). Et vigtigt
demokratisk spørgsmål er, om det endelige mål med EiS er almendannelse, mener hun. Hun
ser helst, at det er formålet, eller om det har et nytteperspektiv, som Sjøberg sætter op til
diskussion med fagets begrundelse i almen dannelse i naturfag (Sjøberg, 2012). Det er ikke
et uvæsentlige spørgsmål at få afklaret idet det må have en betydning for undervisningens
udformning. Hun mener, at læreren ikke bør lave undervisning, der kun står for undervisning i
de generiske kompetencer, men i højere grad at lærerens faglighed kommer frem. Altså
skydes diskussionen ind på en pædagogisk og læringsfaglig arena.
At kunne koble tanke og handling synes at hænge sammen med elevens selvstændige
arbejde, og være dét læreren ønsker eleven skal opnå. At arbejde med EDP vil hertil være
en tilgang til at arbejde med et elevcentreret fokus i undervisningen og derigennem udvikle
generiske kompetencer og alsidig udvikling hos de enkelte elever.
I elevernes arbejde med kompetencerne i fysik/kemi havde LS en konkret erfaring og
eksempel på at dygtige elever kan drive EDP processer rigtigt langt, og elever kan udvise
modenhed og dannelse og forståelse for fagenes kompetencemål i bl.a. stof og stofkredsløb,
produktion og teknologi samt jorden og universet, når de modellerer og undersøger hvordan
deres simulering af fusionsprocesser, kan have betydning for samfundet. Dette er der
kommunikationskompetence og perspektivering i. Hun fremhæver også, at eksamen kan
virke som ydre motivation for at elever går igang med EDP og at de herigennem kan opleve
læringsglemsel og at deres enaktive hjerne møder feltet og producerer en løsning med
kompostering af bananer som har et højt CO2-aftryk.
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Motivation er erfaringsmæssigt og i begrundelse af EDP afhængig af elevens oplevelse af
succes, men også samspil og betydning i kulturen (Strandberg, 2019, s.

50-54). Det

afhænger igen af samspil i grupperne, som er et produkt af lærerens didaktiske arbejde forud
og undervejs. Læreren skal være tæt på processerne og vejlede. Vi finder i studiet at en af
præmisserne for en succesfuld engineering designproces er et opgør med 0-fejls-kulturen,
og elevernes mod og vedholdenhed i at få et samarbejde til at fungere. Lærerne kommer ind
på at gruppedynamikker er et vigtigt sted at starte, og LS og SR ser forskelligt på dette. LS
vurderer, at det er vigtigt at forholde sig til gruppedynamikker og diskuterer ikke yderligere
hvordan dette skal gøres. LS mener, at homogene grupper, der har samme mål og kan
arbejde kollaborativt, uden for meget modstand i gruppen, er at foretrække. Dette kommer
givetvis af udvikling, og lærerens undervisning i vigtigheden i alsidig udvikling med
klasseledelse og relationskompetencen. LT diskuterer at heterogene grupper, hvor eleverne
kan udnytte deres forskelligheder, er at foretrække.
Lev Vygotskys teori om samspil forklarer SRs pointe om, at elevens selvtillid og følelse af
betydningsfuldhed i gruppedynamikken og fysik/kemi kulturen er rigtig vigtig for læring af
intellekt og kompetence og samspillet heri som en del af et kreativt paradoks.
Læreren skal her være tydelig og der ligger nogle vigtige metodiske og kulturelle betingelser
for alsidig udvikling her. Læreren skal skabe overblik over hvordan fejl kan være gode fejl når
der knyttes situeret kritisk tænkning hertil, og at erfaring kommer når de sammen kritisk
reflekterer og handler på baggrund af tænkning og forbedring af løsningsforslag,
vidensindhentning og handlinger med at konstruere og konkretisere. Således flyttes lærerens
og elevernes fokus gennem læring måske også mere over på evaluering af processerne,
mere end på produktet. Dette er i overensstemmelse med de fund vi har i opgaven.
Dilemmaet omkring metodevalg i undervisningen er værd at diskutere yderligere, da der i
naturfagsdidaktik findes forskellige elevcentrerede problembaserede arbejdsformer såsom
IBSE.
Lærerne med erfaring med engineering har gode erfaringer med at inddrage de otte kriterier
for en succesfuld engineering design proces (Sølberg et al., 2019, s. 61). Ikke mange lærere
taler ind i materialekendskab - men det gør forskerne og læreren med mest erfaring (ibid.).
Pointerne lavet af forskerne er i tråd med evaluering af engineering. Kriterierne og
materialekendskab er tegn på alsidig udvikling vedholdenhed og selvstændighed er en del af
de hovedtegn, man kan vurdere på i EDP (ibid., s.101).
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Konklusion
Formålet med nærværende projekt var, gennem indsamling af empiri i form af interviews, at
undersøge hvordan fysik/kemi-læreren kan gøre brug af engineering i 9. klasse.
Nærværende projekt finder, at læreren skal forholde sig kritisk til brugen af engineering i
folkeskolens 9. klasse. Formålet med EDP-aktiviteter afhænger af lærerens fagdidaktiske
valg, og om hvordan der planlægges tværfaglig undervisning og problembaseret læring i
naturfagsundervisningen og fysik/kemi.
Hvordan læreren vælger at bruge EDP, som problembaseret systematisk vidensbaseret
arbejdsform, afhænger af lærerens kompetencer og vurdering af elevernes forudsætninger
for at indgå i EDP, og i hvor høj grad det kræver differentiering af den narrative ramme,
tidsstyring, differentiering af gruppesammensætninger, og involvering af eleverne i
frihedsgrader og krav til løsningen af problemet.
Arbejdsformens egnethed i fysik/kemi er til diskussion, og hvilke intentioner og mål læreren
skal have i forløbet.
Besvarelse af problemformuleringens anden del med kreativitet, alsidig udvikling og
naturvidenskabelig forståelse, gøres ved begrundelse i at kreativitet kan være et middel for
kognitivt at handle, så eleverne opnår dannelse og viden indenfor faget og kan handle på
baggrund af kritisk tænkning og forholde sig handlende på baggrund heraf.
De interviewede lærerne i nærværende projekt er i tvivl om EDPs egnethed i forhold til andre
arbejdsformer. Der synes dog at være dannelsesmæssige potentialer i praksis med
engineering, og der er udvikling i faget, der peger på, at teknologisk dannelse er på vej ind i
folkeskolens naturfagsundervisning. Der ses en stor bevågenhed om dannelse og
almendannelse i den naturvidenskabelige strategi og hvordan dannelsesbegrebet kan sættes
i spil, så elevens forståelser for naturfag er i centrum og sekundært om eleven vælger en
uddannelse, der sætter dem i stand til at forholde sig handlende på de udfordringer andre i
samfundet må have. Der ses en stærk kobling mellem tænkning og kreativitet, dannelse og
alsidig udvikling i EDP.
Kreativitet kan være befordrende for, at eleverne kan styre deres eget liv, og ikke lade sig
styre af andre. Læreren ønsker, at eleven opnår selvstændighed og tager selvstændige
skridt indenfor den didaktiske ramme. Hertil, at eleven kan koble tanke og handling, hvilket
synes at hænge sammen med elevens selvstændige arbejde, og være dét læreren ønsker
eleven skal opnå. At arbejde elevcentreret og på denne måde udvikle generiske
kompetencer og alsidig udvikling. EDP kan muligvis være et didaktisk redskab til at støtte
denne udvikling hos eleven.
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Vi finder, at særligt selvtillid blandt eleverne i kulturen i fysik/kemi kommer på spil, når det
kreative vægtes op imod anerkendelse af værdien af løsningen i den sociale kontekst faget
er i, og hvordan perspektiveringskompetencen faktisk kommer i spil i EDP-processen
afhængig af elevens tænkning og handling undervejs. Dette spiller også ind, hvordan
eleverne fornemmer at de bliver en del af en alsidigt udviklende proces, der også engagerer
dem

gennem

almendannende

elementer

med

naturvidenskabeligt

islæt

såsom

materialekendskab og solidaritet ved at løse problemer for andre.
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Handlingsperspektiv
Værdier som danner grund for redidaktiserede forløb af lodrette haver
Som kommende fysik/kemi-lærere, ser vi en klar fordel i at forholde os til hvilke tilgange og
perspektiver, der kan være relevante som en del af vores almen- og fagdidaktiske
overvejelser over undervisning. Derfor er det professionsrelevant, når vi reflekterer over fund
i analyse og diskussion og redidaktiserer forløbet lodrette haver, som undervisningsforløb i 9.
klasse (bilag 9). Alternativt kan det være relevant at afprøve det CFU-forløb LS foreslog
(Exner, 2021).
Fra informanterne og den indsamlede data ser vi her flere forhold at arbejde hen imod, først
og fremmest i form af en bevidsthed overfor mulighederne for at inddrage engineering i
undervisningen, ikke kun i fysik/kemi eller naturfag. Her tager vi overvejelser fra analyse og
diskussionen med i vores fremtidige virke som lærere, og overvejer et tværfagligt forløb med
eksempelvis dansk, samfundsfag eller andre fag, der kan bidrage med en etisk dimension
omkring menneskets udledning af stoffer og samspil med naturen. Som narrativ læsning
kunne eleverne i dansk forholde sig til det EU-støttede projekt om dansk-tysk samarbejde om
en bæredygtig holdning til fødevareproduktion i gastronomiske erhverv (Erhvervshus
Sydjylland, 2019).
Hvis det er en ny klasse, så skal kravene til lodrette haver tilpasses, så eleverne ikke møder
usikkerheder på for mange dele af delprocesserne, hvilket vil kræve frustrationskontrol og
ikke føre til motivation og vedholdende undersøgelse, modellering og perspektivering. For
hvis elevernes potentiale for at kunne deltage i undervisningens indhold og bidrage til en
fælles opgaveløsning ikke bliver realiseret gennem inddragende og motiverende elementer i
undervisningen, står man med et mindre optimalt udgangspunkt for at nå de mål man sætter
for sin egen undervisning.
Struktur af EDP-undervisning
Det leder os hen til et konkret handlingsforslag for både at søge forat have et stærkt
fundament i sin undervisningen. Strukturen skal især virke optimerende på elevernes faglige
udbytte af undervisningen. Dette kommer til udtryk gennem inddragelse og konkret
anvendelse af den hollandske forsker Dave Van Breukelens FITS-model (Sillasen, 2019).
Modellen er en forkortelse for Focus - Investigation - Technological design - Synergy og er
udarbejdet som en inspiration til at lade læreren veksle mellem engineering og faglig
fordybelse i en struktureret proces. Fra modellen kan vi ifølge Sillasen gøre brug af særligt
tre forhold i form af planlægning, faglige nedslag og lærerkompetencer for henholdsvis at
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arbejde med at sikre faglighed, træne naturfaglige begreber og organisere undervisningen på
en måde, som skaber plads for elevernes selvbestemmelse.
Evaluering som dialektisk ramme for samspil mellem lærer og elev
For at støtte lærerens overblik og kvalitative evaluering af elevernes engineering
kompetence samt skabe dialog omkring elevens gennemførelsesgrad af forløbets faser,
benytter vi evalueringsværktøjet fra evaluering af engineering i skolen (Sølberg et al., 2019,
s. 124). Dette bruger vi for at skabe et dialektisk rum mellem elevens kommunikation over og
at bringe kompetencer i spil i samspillet og elevens egen tænkning. Vi er meget
opmærksomme på at aktivere kreativiteten lige efter vi indgår den didaktiske kontrakt. Vi
sætter kravene i udfordringen lodrette haver lavt, så eleverne har forudsætninger for at starte
på lavt abstraktionsniveau (Astra, 2020). Eleverne kan få indflydelse på den narrative ramme
og læreren kan stille flere krav til perspektiveringskompetencen og inddragelse af etiske
samfundsmæssige og matematiske krav til løsningen. Eksempelvis opskalering og
stillingtagen til udledning af stoffer og stille krav til anvendelsen af materialer.
Vi overvejer at afholde en café-fremlæggelse, hvor eleverne evaluerer hinandens
fremlæggelser med SOLO-taksonomien (RM, u.å.) eller Toulmins argumentationsmodel.
Afslutningsvis er det en overvejelse værd, at undervise og lade eleverne komme med skøn
på, hvordan de lever op til STL målene, efter endt EDP forløb med kan/kan ikke (Sillasen,
2019).
Den åbne skole og perspektiver som knytter EDP til elevens stillingtagen og dannelse
Som afrunding af forløbet kunne man bruge den åbne skole og booke en ekspert fra DTU
som introducerer GroBot´en som mulighed for parameter kontrol i den fællesfaglige prøve
(Exner, 2021), og etablere kontakt og/eller besøge en lokal virksomhed, der løser et lokalt
problem. Virksomheden, der producerer fødevarer i Danmark med lodrette haver, kan være
et åbent undervisningsmiljø, der lader eleverne foretage undersøgelser af miljø og
vækstfaktorer og kemiske forbindelser i produktionen eksempelvis med inddragelse af
dyrkning af bananer og recirkulering af bananer i disse anlæg (Nordic Harvest, 2021).
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Forståelse

Konkret erfaring

Dilemmaer

Didaktisk ramme

Dannelse

Understøtte alsidig udvikling
og tilegnelse af
naturvidenskabelig forståelse

Kreative processer
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Meningskondensering
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LNBAC2-21S BA

Brug af engineering i praksis

Kodning

(Brinkmann & Tanggaard, 2020, kap. 3)

Udskrift af interview sekvens

Analyse af interviewsamtale

Bilag 2 Analysestrategi til fortolkning af interviews
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Hvor mange lektioner har du i naturfag om

af?

Hvor mange elever består din(e) klasse(r)

klasser og årgange?

Hvilke naturfag underviser du i, og i hvilke

Hvad hedder du?

Spørgsmål til lærer

Tid: Max en time.

gennemlæsning.

Hvis I ønsker det, kan I få det til

Båndoptagelse: Optaget og transskriberet.

Anonymitet: Jeres navne er anonymiseret.

engineering i folkeskolen.

Introduktion: Erfaringer med kreativitet og

50

Her er som aftalt de spørgsmål som vi gerne vil have lov til at stille i forbindelse med undersøgelse til vores bachelor i naturfag.

Hej xx.

Interviewguide med fokus på engineering og kreativitet.

Bilag 3 Lærerinterview interviewguide
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brug
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engineering

i
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med

du

og

dine

kollegaer

brug

kreativitet

af

i
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naturfagsundervisningen?

engineering-tilgang

i

elevernes kreativitet som en del af en

Kan du se en relevans i at inddrage

undervisere om de enkelte forløb?

engineering, hvordan samarbejder I så som

Hvis I gør brug af forløb med fokus på

eleverne? Hvis ja, hvordan?

som en del af jeres samarbejde om

engineering i jeres naturfagsundervisning

Gør

naturfagsundervisningen?

arbejdede

Kan du fortælle om en oplevelse, hvor du

engineering i naturfagene?

et eksempel på hvordan du gør brug af

undervisning i naturfagene? Hvis ja, har du

Gør

ugen og i hvilke fag?
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du

et

potentiale

i

forløbene

i
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hvor

høj

grad

formår

I

som

kan

du

forløb

i

i

give

kollegaer

man

med

fordel

bruge kreative

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

til naturfagsprøven?

processer og engineering som forberedelse

Kan

Hvis ja, hvilke?

omkring den fællesfaglige naturfagsprøve?

arbejdet med eleverne og dine kollegaer

Har du nogle personlige erfaringer fra

eksempler herpå?

ja,

Hvis

dine

naturfagene?

og

forskellige

du

samarbejde

Udarbejder

forståelse for naturfag?

støtte eleverne og deres overordnede

naturfagsundervisere at samarbejde om at

I

eksempel herpå?

kreative processer? Hvis ja, kan du give et

forståelse og evne til at arbejde med

naturfagene overfor at bidrage til elevernes

Ser

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
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kan

fysik/kemi-læreren

gøre

brug

af

den

nye
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folkeskolen med dannelse og alsidighed og læring i fokus.

forskning - Re-didaktisering af engineering i den undervisning vi så i

Observation, interview, fokusgruppeinterview, forskerinterview og

Metode:

mulighed for at tilegne sig naturvidenskabelig forståelse i naturfag.

kreative processer for at understøtte elevens alsidige udvikling og

Vi vil gerne se på hvordan læreren kan gøre brug af engineering og

Forkortet version:

forståelse hos eleven i forløb i fysik/kemi?

Mulighed for gennemlæsning

30 minutters interview.

understøtte alsidig udvikling og tilegnelse af naturvidenskabelig

Brug af navn i opgaven: Båndoptagelse

naturfagsdidaktik engineering og herunder kreative processer for at

Hvordan

Foreløbig Problemformulering:

VIA University College

LNBAC2-21S BA

Introduktion: Kritisk blik på engineering, kreativitet og samarbejde.

Spørgsmål til forsker

Version 5:

Bilag 4 Forskerinterview interviewguide
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underliggende proces)

(Vi er bevidste om at det foregår i delprocesserne som en

engineeringsforløb?

udvikle elevers læring i naturfag ved at integrere kreativitet i

Findes der dannelsesmæssige og faglige potentialer overfor at

(Vores forforståelse af kreativitet er ikke i forhold til Arts/æstetik)

metode i skolens praksis?

2) Hvilken rolle kan kreativitet have i forløb med engineering som

(Kom gerne med eksempler)

på spil gennem undervisningsforløb med engineering som metode?

Og kan elevens alsidige udvikling og herunder dennes læring komme

brug af engineering som metode?

naturvidenskabelige forståelser og læreprocesser er på spil igennem
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1) Hvad tilegner elever sig gennem engineeringsforløb og hvilke
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Forskningsprojektet handler om hvordan alsidighed og dannelse gennem engineering i naturfag kan komme i spil.
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Jeres opfattelse af redidaktisering af et forløb og hvordan vores problemformulering kan kvalificeres i forhold til vores snak i dag.

-

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

Jeres opfattelse af engineering fænomener, vi har fundet frem til.

-

Interviewet i dag handler om:

-

Information

Bilag 5 Fokusgruppeinterview interviewguide

naturfag?

engineering bidrage til et element af almendannelse indenfor

4) Er der et dannelsesperspektiv i engineering i fysik/kemi og kan

(Kom gerne med eksempler)

Er den rolle anderledes end ved andre problembaserede forløb?

(Findes der dilemmaer heri?)

naturfag i folkeskolen?

spørge ind til dit perspektiv på lærerens rolle i engineeringsforløb i

3) I kraft af afviklede interviews med folkeskolelærere vil vi gerne

Læreruddannelsen i Nørre Nissum

Bachelorprojekt

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

17. maj 2021
LNBAC2-21S BA

Nu skal I mest diskutere og snakke

Jeg har øvelser med, som I skal kommentere på

I kører selv diskussionen. Jeg skal nok støtte op, hvis I ikke selv gør.

Forestil jer i snakker over kaffen derhjemme.

Jeg er interesseret i erfaringer og oplevelser og fortællinger. Ikke holdninger.

Alle oplevelser er lige vigtige

-

-

-

-

-

-

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

rækkefølge”
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“Vælg 10 udsagn ud af 20, fra tabellen herunder, som du mener er et vigtigt fokus for et nyt engineeringsforløb - og sæt dem i prioriteret

Øvelse 1 med indhold taget fra afviklede interviews og fra vores observationer:

1. Øvelse og spørgsmål om temaet

Har du gjort dig nogle andre overvejelser omkring brugen af engineering siden sidst vi snakkede med dig?

Start-spørgsmål:

Del 1 - 20 minutter

Fokusgruppeinterviewet genre: Informanterne er på som udgangspunkt

-

Hvad kommer der til at foregå i dag?

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
VIA University College
Varighed: 40 minutter ca. Vi ser gerne I får så meget taletid som muligt.
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Learn to do by knowing and to know by doing.
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I engineering kan de starte på et lavt abstraktionsniveau eller sværhedsgrad og senere tvinges til at perspektivere gennem guidning. Jeg må
differentiere, så eleverne også mødes på dét de kan.

Det er relevant at arbejde med engineering i forhold til prøve-prøven. Det er et godt eksempel på at arbejde kreativt om fælles projekter. Planlægge
projekter som ligner krav til eksamen. Planlægge progression i faget og fagene. Lodrette haver kan udfordre elever i kompetencer som kræves i
eksamen.

I Toulmins argumentationsmodel øver eleverne kritisk reflekteret tænkning og kommunikation. De skal kunne komme med belæg for påstande.

Forstå sig selv som menneske i verden ved hjælp af viden og anvendelse/handlinger
Forholde sig handlende på omverdens problemer, engagere sig i dem

Generiske kompetencer: samarbejde, problemløsning, handlekompetence

Løse et problem ved at sætte sig ind i andres virkelighed. Solidaritet omkring de 17 verdensmål med relevans for naturfag og fysik/kemi.

I de større klasser skal man mere autentisk arbejde med en problemstilling. Et større perspektiv i samfundet, politisk, etisk.

Eleverne skal kunne se sig selv som noget ude i virkeligheden - Eleverne skal kunne tage et valg på baggrund af oplyst viden.

Firkantede elever kan blive kreative. De skal lære at tage chancer og komme ud af kassen.

Man kan arbejde med problemer lokalt. Altså noget der binder dem til der, de kommer fra. Og problemer med jordrensning i en autentisk sammenhæng.

Naturvidenskabelig dannelse og forståelse

Læreruddannelsen i Nørre Nissum
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Del 2 - 20 minutter

undervisningen om vandforsyning i et katastroferamt områder?
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Spørgsmål: Hvordan kan vi overføre disse prioriteringer over på de ting vi har reflekteret på i fællesskab og din egen refleksion fra

Eleverne kan støtte hinanden ved at have forskellige kompetencer. Gruppedynamikker og eleverne støtter hinanden er vigtig. Her kan flere være med
til at løse problemer. På den måde lærer de af hinanden og lærer noget forskelligt. Alle kan byde ind indenfor et emne og være kreative. Man fordyber
sig på forskellige tidspunkter.

Dilemma over effekt ved metodens egnethed kontra andre metoder/principper.

Deres kreativitet kommer frem når jeg skubber dem ind i nogle processer - og jeg følger dem over i delprocesserne.

Det har forstærket mit læringssyn fordi jeg her overdrager en kontrakt til eleverne om, at de skal arbejde med opgaven

De husker forløb, hvor de har handlet og haft materialer i hænderne.

Lærerens 3 roller er ens for andre problemløsende metoder:
Facilitator
Vejleder
Vidensperson

De tænker mere kreativt, jo mere de kender processerne. Det handler meget om at forstå opgaven, de skal tænke og det skal de vænne sig til.

Læreren skal mere have fokus på processen end produktet Eleverne skal tænke og overveje. Det passer godt med engineering og kreativitet.
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Øvelse 2 handler om redidaktisering af et forløb om vertikale haver med fokus på øvelse 1, startspørgsmål og spørgsmålet.
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Se først aktivitetskortet til klassen:
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undervisningen i naturfag og hvilke udviklingsperspektiver ser du i brug af disse

Hvorfor kan man som lærer være interesseret i at bruge problembaseret læring i

(Kom gerne med eksempler)

læring komme på spil gennem undervisningsforløb med engineering som metode?

engineering som metode? Og kan elevens alsidige udvikling og herunder dennes

naturvidenskabelige forståelser og læreprocesser er på spil igennem brug af

Med udgangspunkt i vores problemformulering stiller vi et bredt spørgsmål: Hvilke

Startspørgsmål:

Byg lodrette haver | astra.dk

Aktivitetskort fra Astra er en udvidet model, vi vil inddrage.

VIA University College
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undervisning

i
Ja, det gør vi. Vi har 1 dag om

Gøre brug af engineering

Kodning

af

Derfor

i lodrette

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

Så har vi forskellige faglige dele,

meget
engineering.

går så timer fra fagene for at det et forløb omkring bæredygtighed. derfor

62

i

spil,

med

vinkel

å

Det

engineering.

i

en
med

indhold

giver
fysik/kemi-undervisningen

vi gør brug af engineering. Der haver har vi brugt det som fokus i eleverne. Lærerens rolle kommer didaktisk

udgangspunkt

veje til at engagere og motivere prøveformen.

Med

metode, der kan få hverdagens

kan lade sig gøre.

undervisning til at ligne kravene i

dannelse. Engineering er en god

almen

går så timer fra fagene for at det engineerings potentiale i dette.

er

grundlag for almen dannelse.

ugen hvor vi har projektdag, hvor

kan lade sig gøre.

analyse,

almen Naturvidenskabelige strategi er

i vi gør brug af engineering. Der tænker vi måske mere over Naturfagsprøven

en

fortolkning

Kategorisering,

Engineering giver læreren andre

engineering

Altså

dannelsespotentiale.

national.

eneste der har en strategi, der er

Fysik/kemi og naturfag er de

Meningskondensering

Ja, det gør vi. Vi har 1 dag om

naturfagene?

brug

eksempel på hvordan du gør ugen hvor vi har projektdag, hvor

naturfagene? Hvis ja, har du et

din

Gør du brug af engineering i

Udskrift af interview sekvens

engineering og naturfag sammenlignet med andre lærere.

engineering. Hun har 25 års undervisningserfaring. Hun underviser 9. årgang på flere spor. Hun har relativt mange undervisningstimer med

Analyse af interviewsamtale med L fra S skole. L har 4 års erfaring med engineering på en stor skole, der er enige om at benytte fagdage og

L - S skole

Interviewguide med fokus på engineering og kreativitet.

Bilag 6 Transskription, kodning, meningskondensering, analyse og fortolkning af interview - eksemplarisk uddrag med LS
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o
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i

faglige

til

klassen

bruger

fysik/kemi.

hiver

kompetencerne

på
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banen.

Det

arbejde med sin egen lærerrolle.

til

at

ligne

kreative

har

i

og

elevens

projekt.
Eksempelvis indenfor et emne
og undersøgt meget eleven.
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og

Det

kan

blive

være der inspirerer og interesserer

eleverne
undervisning

Eksempelvis

form

Kreativitet bliver vigtig, når det
prøveformen i en udstrækning. bliver

Man kommer også ind på at daglige

dybden men perspektiverer også. spil.

fagligheden så kommer mere i

at undervisning

Kemi, kunstgødning. Det går i

fordi

end

differentiering
grupper

samt

af

sammensætning af grupper.

indenfor melem

fundet ud af at det virker som en

kæpheste

jeg

været på kursus i det og vi har

fokusområder

klasseniveau

implementering

undervisning - andre gange har indhold,

online.

i

fagteam-niveau og skoleniveau.

på

var det et dagsforløb. Nu har vi
mine

indblik

undervejs.

sommetider Dette giver en indgangsvinkel for

Da vi startede med engineering engineering som eksemplarisk

Jeg

har

undervisningen

og implementering og differentiering

implementering af didaktikken i

kendskab

Man kan bestille det og køre det afslutning på de fællesfaglige Vi er bevidste om at få daglige

(Lyder som et åbent skole forløb)

skal transporteres.

Herunder

nogle elementer. Læreren har mere Læreren

der er i stand til at Engineering kan bruges i flere klassen.

problematikker.

brødføde sig selv fremfor at mad fag.

lande

Vi arbejder med en model om

foretage prøver.

over og hvor vi var ude for at perspektivere

med at Novo nordisk var inde man så i de humanistiske fag formen.

modelleringskompetencen og at skal være, hvad indholdet er og form og indhold samt overblik i

som leder af undervisningens

der taler ind i det. Turbo vækst

og hvordan den narrative ramme

undersøgelses-

lærerne, kommer meget i spil kva sin rolle

Så har vi forskellige faglige dele,

mellem

forhandles

gennem

selv

samarbejde med team og elever

Engineering er en fast del af Læreren

et forløb omkring bæredygtighed. fundament

i lodrette

VIA University College
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projekter en gang om ugen. Det

udgangspunkt

der taler ind i det.

17. maj 2021

haver har vi brugt det som fokus i Vi forsøger i naturfag at lægge et

Med
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at vi som undervisere har mere

behov for et fokus på processen parameterkontrol og betydning SE GUL MARKERING for godt

med kompetencer. Det taler ind i

fagene tænkes som broer og ikke

undervise

i

hvordan
det

man

samme

undgår

Historie,

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

Samfundsfag 1 lektion hele året

kristendom,

årgang er det 1 fysiklektion)

Kompetencerne kommer meget i

og

reflekterer

mere over løsningsforslaget og

perspektiverer

med

64

overlap mellem naturfag og ikke Alle

oblgatoriske kompetencer

ikke-STEM fag. De laver således finde en løsning med værdi.

sammen

tænkning, analyse af problem og

koblet

såsom

ud over selve produktet, så de sådan

handlinger

kreativite

evner kan komme i spil igennem

hvordan deres færdigheder og

problemstilling der går videre og modelleringskompetencen bliver

naturfag 1 lektion hele året (på 9. mere et større problem og en Undersøgelses,

indenfor den tidsramme.

I 9. klasse og udskolingen er det

folkeskolens-eller

engineering-projekter spil, da elverne skal genpdage

dansk 1 lektion hele året

til

rum

kunne bære 3 kilo.

af

i fagenes formål der kommer i spil.

at hvilke

sige f.eks. at det her tårn skal silo-tænkning. Det skaber altså

man er færdig og at man kan

det en god ide at vide hvornår og

Hvis man har de mindste så er Lærerteamet ser på komptencer, som siloer. Spørgsmålet er her,

matematik 1 lektion hele året

tager fra:

På 9. årgang er timerne f.eks.

når

er nået frem til.

Vi har 4 moduler om året.

sammen,

SSI-problemer

produkt. Det er en konklusion vi samfundet.

arbejde med STEM-problemer og

Engineering giver mulighed for at

vi samler timer fra alle fag.

færdigt betydning eller konsekvenser for

og

ikke

bananer

mellem

Også citat.

med

Fra opfølgende E-mail:
et

produktion

Kom med et løsningsforslag og

af

sammenhænge

spil undervejs for eleverne.

modellere og perspektivere.

undervejs

præsentation.

truffet

for

har

engineering med at undersøge, og den faglighed der kommer i

nødvendigvis

med kompetencer -

kritisk tænkning på de valg, de

simuleringer

allerede fra 7. klasse arbejdet

og indgangsvinkel til at arbejde med

meget fokus på produktet, hvor

fusion

Min nuværende 9. klasse har

om

mange ting, men den har ofte produceret

data

kompetencer ret meget.

omkring

VIA University College
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Engineeringmodellen kan rigtig
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Vi er en skole, der diskuterer
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de

eller

1

engelsk

i

brug

i

spil. I højere

klassetrin skal de arbejde med at

kreative kompetencer

holde

styr på

andre på papir, nogle på papir(?). narration på. Der skal de også forskellige parametre i en helhed

skal

hvor

med mere end fagees metoder argumentationsmodel,
eleverne

toulmins

kontrolleres

hvilket
igennem

projektet til at hænge sammen

Nogle bygger det i minecraft, og kulturer. Så skal der en

med modellerings-kompetencen.

samstemmighed,

Eleverne skal tænke og handle i

forskellige af andres problemer.

Det gør vi oftest i forbindelse lave problemformuleringer, og få

af

mange

eller konkret prototype til løsning

baggrund af iterative processer
med

et engineeringfolrøb med en idé

og

det

gavner

ligesom

Fablab

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

styre således i spil gennem handling

forløb

koble

65

og

Eleverne producerer

løsningsforslag.

tænke fagenes metoder til at producere

ikke viden, men sammensætter

og handling.
sammenhænge

kunne

sammenhænge.

mellem

eleverne også har undersøgt genopdage

og

have

indstråling,

Eksempelvis særegenheder og overlap, bliver

fage(t)(nes)

de forløb som bygger på at

for

løsninger.

af

faktorer for vækst i en lodret gennem viden, og viden gennem

f.eks. et forløb om verdens lande, noget.
hvor eleverne inddeles i lande,

teknologierne skal indtænkes.

fælles,

vinklen

deres

styret

Tegne, modellervoks mm indgår i

21. af.

hele succes og få prøvet deres ideer have mere faglig dybde med i kultur,

århundredes kompetencer er det

fagrækken

projektdagene

vi tror på at det vi planlægger til Her kan de alle få mulighed for kunne styre flere variable og over tid. Systematikken i en

hele året

igennem

engineering, igennem iteration og

spil

undersøgelser, modelleringer på

de/det Perspektiveringskompetencen

i

på banen med.

på

kommer

kommer således i spil gennem en succesfuld gennemførelse af

de processer

1 understøttende undervisning

forskellige skemaperioder)

tysk

VIA University College

LNBAC2-21S BA

løsningsforslag de selv kommer

Sprog 1 lektion hele året (hhv 1 Gøre

skemaperioder.

i

varierer

fag

at forklaring

forskellige

enkelte

i

de

17. maj 2021

forskellige derfor kan give en mere udførlig naturfag.

timetallet

de

således

på

skemaperioder,

fordelt
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skal

forhandle

er
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alle

tror

at
på

jeg
at

eleverne

vygotskys socialkonstruktivisme.

og

se

gang
værdi

eleverne

mestre

tænke mere abstrakt heri. Der er

i processerne og finde værdi i, at

med skal

processen, fordi de her øver

i

er Lærerens opgave er, at holde Jo ældre eleverne er, jo mere

tilgangen til at lære noget er delprocesser

Jeg

erkendt

fagfirkantet.

har

være

fokus

en muligt. Fantasien får grænser i

og faplab/makerspace jo mere er

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

kreativitet,

af muligheder for eleverne.

ved

kan

at

lave

for Læreren kan også gøre formålet

alene i vildmarken med ernæring Eleverne

er

66

mindre

F.eks. med at lave et forløb om det mulige kunst.

grænser læreren sætter.

åbne

fjerne

fokus
i lasercutteren

eller

teknologi-forståelse

at

anden

af

på

tilgodese med aktiviteten mere simpel ved

rum

elevers forudstætninger. Det er

Læreren

forhold til hvad vi får præsenteret

og det jo også det muliges kunst i her, det kreative kommer i spil.

"sælge" modellering end viden

om kroppen til dansklæreren.

er

processen

Produktet

i

fysik/kemi,

på Når man snakker kreativitet så er prototype eller en model. Det er det mulige, og de krav eller

kroppen. Og det er lidt lettere at

modelleringskompetencen

der

helheden.

teknologi på en projektdag, kan

værdien

frihedsgrader og jo mere fokus udstyr
på

engineering i naturfagene rigtig

med. Deri passer kreativitet og Jo ældre og dygtigere, jo flere og åbner eller lukker for tilgang til

gennem indhold, arbejdsformer

flere

husker det man har været i gang

Jo

frihedsgrader læreren lægger på

interesser.

baner i hjernen som gør at man tanker lagt i en model.

Når man i 1. klasse har natur og godt sammen.

ad gangen).

(hvor jeg kun kan være i en klasse

2 lærer i et Engineering forløb andre så sætter det gang i nogle løsningsforslag kan også være og

f.eks. dansklæreren skal være nr. man bagefter skal forklare det til ikke et godt løsningsforslag. Et forudsætninger og motivationer

årgangens lærere og det kræver Man lærer noget bedre hvis man kompetencer. Iterationen har flere muligheder, når læreren
en del fælles forberedelse, når har haft det i hænderne og hvis værdi - og et færdigt produkt er differentierer
til
elevernes

Projektdagslærerne

engelsk) lidt Settlers agtigt.

17. maj 2021

lave Jeg har været lærer i mange år

turistbrochurer (på tysk eller og

og
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får

overdraget

en

f.eks.

af

processen

kan

afhængigaf

sammensætte grupper ud fra.

ikke

har

fra

af

omkring

sikring

haft

tilstrækkeligt

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

jordskælvstruede huse. Det har

vandrensning,

Vi

processen.

de

kan

skifte fra gruppe til gruppe.

gøre det enkeltmand for så lærer løsningsformerne

hinanden og de kan ikke bare undervisningsdifferentiere
(nemt)

kreative

ses

i,

sættes til løsningen.

hvilke

og

kommuniktions-bro

skabes
mellem viden og handling og

dialog

argumentationsmodel

Toulminns

stilles og dertilhørende krav der
og Vha.

strategi,

differentiering

deres

løsningsforslag

eleven

vælger

kreative

ses

i,

hvilke

67

modellervoks, tegne, lasercutte, strategier eleven vælger og valg i

af bit, visualisering i minecraft,

Det

til artefakt/produkt.
prototypen. Eksempelvis kodning

materialer

strategier eleven vælger og valg i kreativitet kva elevernes eget

Det

for stilladsering.

Eleverne har brug for modspil fra Engineering gør det nemt at lærerens

alternative

hvilke mål vi har kan jeg også

således være store forskelle og differentiere i hvilket problem der

programmering af vanding af at de kan gå igang. Alt efter

planterne.

engineering. I grupperne kan der kreativitet i. Læreren kan også

går så f.eks. ind i plantning og en åben løsningsform så de føler

i materialer, udstyr. Det er der

at med forskellige løsningsmetoder,

undervisningsdifferentiere

dem den nemt

og form. På den måde er det benspænd, så eleverne arbejder

indfaldsvinkel på lys. Eleverne opgave, men måske stille dem

give

Læreren

i lukke for frihedsgrader i indhold påvirke deres strategier eller lave

eleverne lasercutte-teknologi. Jeg kan i en

forståelse

engineering.

bag mellem grupper og i grupper med

mellem dem for meget nyt, f.eks. om lasercutteren. Jeg kan åbne og

udgangspunkt i fotosyntese og problemstilling

Ja,

tager

forskellige

grupperne?

er

teknologi-forståelsen

teknologi.

eksempelvis Læreren kan nemt differentiere

Jeg skal undgå at præsentere for

udskolingen for at sy ex..

VIA University College

LNBAC2-21S BA

Jeg kan sætte dem i gang med at meget,

og vandrensning.
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præsentere løsninger på, som lasercutte, men jeg skal ikke give

problemstilling som de skal

Eleverne
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hinanden.

i

vælger

til

sociale undersøgelseskompetencen

fokus

-

på

3D printe. Her er der mere

modellervoks, tegne, lasercutte,

af bit, visualisering i minecraft,

konstruktioner,

med

virkeligheden,

68

med noget lokalt og nternationalt.

gerne at eleverne skal arbejde

muligt produkt/prototype. Vi vil

branchevejlendinngen.

sammenhæng.omme frem til et fysik/kemi

jf.

hinanden og sig selv i denne Sikkerhed er også nærværende i

mødet

lærer. De lærer af modspil i om teknologier og materialer.

i en helhed, så de husker dét de data-platforme / faglig læsning

Vigotsky. Elvernes hjerner kobles materialer,

sammenhænge. Enig med Lev hvordan kan vi arbejde med

konstrukterer

eleven

prototypen. Eksempelvis kodning

materialer

Eleverne lærer når de indgår og stignede

på undersøgelseskompetencen.

årgang.

VIA University College
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3D printe. Her er der mere fokus

17. maj 2021

vi lavet sammen med 3. og 4.
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Meningskondensering

VIA University College

LNBAC2-21S BA

min

plan

er

at

få

nogle

forståelse

Tilegnelse

af

Dilemmaer

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

at få det til at fungere i undervisningen. Det Konkret erfaring

et stykke vej fra at fortælle om engineering til

solgt bedst muligt til vores kollegaer. Der er

forsøger at lave et koncept hvor at vi får det

69

naturvidenskabelig

Understøtte alsidig udvikling

Gøre brug af kreative processer

(fra Didaktisk ramme

udskolingsteamet) med på at lave det. Vi

og

Praktiske udfordringer

nogen, hjemsendte elever.

S: Reelt set har jeg ikke lavet noget med

sidst vi snakkede med dig?

omkring brugen af engineering siden

Har du gjort dig nogle andre overvejelser Gøre brug af engineering

Start-spørgsmål:

Udskrift af interview sekvens

Analyse af interviewsamtale ...

Bilag 7 Opfølgende interview med S og C fra R skole
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sidst

har

det

været

lidt

en

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

”åben” vej at gå.

aha-oplevelse at en kollega ser det som en

Siden

skibet sejler hen af og om nogen når i mål.

kunne give slip (som lærer) - vi ved ikke hvor

S: Det handler om at kunne være i det og

nogen ikke har fået det resultat.

rigtige resultat og så det modsatte hvor at

der så er nogle der siger - aah, jeg fik det

hvis de skal følge en øvelsesvejledning og at

lidt en udfordring at arbejde med for eleverne

op som en øvelsesvejledning. Det er nemlig

til den enkelte fremfor at stille noget stringent

et resultat og om hvordan man gør det ligger

om hvad engineering kan - en snak om at nå

C: Jeg havde en snak med en kollega i går

næste skoleår.

Forståelse

17. maj 2021

er det næste step og det er ikke realistisk før
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Meningskondensering

generiske

kompetencer.
Den

er

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

i praktiske naturfaglige forløb som er ”gode”

unge i dansk og tysk som kommer på banen
Dilemmaer

eleverne i fagene f.eks. med uengagerede Didaktisk ramme

med et dårligt resultat - Der er forskel på

i sidste ende - er vi dårlige lærere ender vi forståelse

af

71

naturvidenskabelig

Understøtte alsidig udvikling

Gøre brug af kreative processer

der bliver gjort kommer til udtryk i dannelse Tilegnelse

dannelse. Dannelse er træet. Det hele af det

undervisningen og tænke at målet er

bagvedliggende, jeg vil ikke gå ind i

de

Man bliver jo også dannet gennem brug af Gøre brug af engineering

Naturvidenskabelig dannelse og forståelse

Udskrift af interview sekvens

og Klaus som interviewer.
Kategorisering, analyse, fortolkning

Analyse af fokusgruppeinterview med S og C fra R skole på skolen i biologilokalet. 45 minutters varighed. David som fuldstændig observatør

Bilag 8 Transskription, analyse og fortolkning af fokusgruppeinterview med S og C fra R skole
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De kan godt blive presset i et

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

elever nemmere går ind i opgaven. Disse

forløb, hvorimod at mere praktisk anlagte

skulle tage styringen i et mere praktisk

engineeringsforløb. De er ikke vant til at

kassen.

lære at tage chancer og komme ud af

Firkantede elever kan blive kreative. De skal

autentisk sammenhæng. (mangler fra lydfil)

Og problemer med jordrensning i en

noget der binder dem til der de kommer fra.

Man kan arbejde med problemer lokalt. Altså

Omsigt

Situationsbeskrivelser som garant for saglighed |

fordi man ser eleven på en ny måde

Thomas teohrem - man får en ny fortælling

under dem allesammen
Forståelse

elever nede i vores lokaler. Den ligger inde Konkret erfaring
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tage et valg på baggrund af oplyst viden.

ude i virkeligheden - Eleverne skal kunne

Eleverne skal kunne se sig selv som noget

træk i aorta.

Prøv at undersøge og prøv det i real life,

at få handsker på.

Der var 2 muslimske drenge og de fik lov til

stregen”

og hegnet, nu vælger I selv om I går over

komfortzonen. ”Jeg har fjernet hængelåsene

noget der får dem lidt ud af deres

piger nu siger ”ja!” til at blive sat i gang med

af svinehjerter hvor at nogle af de ”pæne”

sin komfortzone. Eksempel med dissekering

tage chancer men mere om at komme ud af

forløbene. Det er måske ikke så meget at

elever er faktisk lidt vores udfordring i
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Man har jo en virkelig og man

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

igennem mange år nu)

nuværende elever har fået det kørt ind

styre en smule udenom det fordi de

udenom verdensmålene. (Er begyndt at

løser jo et problem. Man kommer jo ikke

fysik/kemi.

verdensmål med relevans for naturfag og

virkelighed. Solidaritet omkring de 17

Løse et problem ved at sætte sig ind i andres

eksisterer og det gør det autentisk.

mening i det. De ved at hun (pigen)

man arbejder med et problem og de kan se

F.eks. oversvømmelse-forløbet er politisk,

perspektiv i samfundet, politisk, etisk.

arbejde med en problemstilling. Et større

I de større klasser skal man mere autentisk
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kompetencer:

samarbejde,
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Toulmins

argumentationsmodel
øver

for
vigtig,

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

gør de ikke brug af det. Nogle gange kan de

nogle gange gør de noget og andre gange

er

påstande.

Kommunikationskompetencen

belæg

kommunikation. De skal kunne komme med

eleverne kritisk reflekteret tænkning og

I

Her er tidsaspektet et helt andet.

god modvægt måske til at det er stringent).

i dybden og arbejde på en anden måde (en

spil ved disse forløb hvor at de skal gå mere

muligt i en opgave. Der er det modsatte på

at de enkeltvis skal komme afsted med mest

modsætning til den skriftlige eksamen hvor

skille helt ad med hvad de kan. Det står i

forskel på eleverne, men det er svært at

problemløsning, handlekompetence Der er

Generiske

Læreruddannelsen i Nørre Nissum

Bachelorprojekt

75

VIA University College

LNBAC2-21S BA

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

17. maj 2021

Klaus Ringgaard Petersen (261602)
David Bødker Ipsen (265909)

eller begrebet bagved.

en forståelse af det de gør - og fænomenet

læreren, man finder ud af, om eleverne har

Det er meget i dialogen styret og guidet af

de deres eget sprog. Eller siger ingenting.

huske og bruge begreber. Andre gange taler
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