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INDLEDNING

På Ingeniørens Værksted skal klassen arbejde med ingeniørens metode 
og bygge en lunge-volumenmåler. Eleverne stifter bekendtskab med 
ingeniørfeltet, biomedicinsk teknologi og ingeniørens designproces.
Undervisningen varetages af en af Experimentariums dygtige 
undervisningsmedarbejdere.

METODE 

Ingeniørens designproces er undersøgelsesbaseret. Det vil 
sige, at elevernes egne spørgsmål, valg og designs er centrale i 
læringsprocessen. Vores tilgang til værksteder på Experimentarium er 
oplevelses-baseret, og vi forsøger at præsentere eleverne for stoffet 
på så mange forskellige måder som muligt. Vi anbefaler derfor, at 
værkstedet indgår som en del af et forløb, hvor der også er aktiviteter 
på skolen, før og efter besøget på Experimentarium. 

FORMÅL 

Formålet med Ingeniørens Værksted er at give eleverne kendskab 
til ingeniørens metode. De skal arbejde med ingeniørens fem faser i 
en designproces: undersøg, få ideen, planlæg, byg og gør det bedre. 
Ingeniørens designproces hjælper eleverne med at strukturere en 
udviklingsproces fra udfordring til færdigt produkt. Den er et værktøj 
til at fremme elevernes kreativitet og støtter udviklingen af deres 
problemløsningsevner, såsom at tilegne sig relevant viden, udvikle og 
teste ideer, fortolke resultater og evaluere løsninger. Andre kompetencer 
såsom at overholde en deadline, sætte sig et mål og at samarbejde er 
også centrale i forløbet.  

MÅL  

Vejledende færdigheds- og vidensmål.

• Eleven kan designe og afprøve enkle produkter. 

• Eleven har viden om enkel produktudvikling.

• Eleven kan udvikle enkelte produkter. 

• Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

FORLØB 

FØR BESØGET (1-2 LEKTIONER)
Film 
Før I kommer til Experimentarium skal I se to små film, der introducerer 
henholdsvis ingeniørens designproces og målinger. 
Filmene finder du her: 
https://youtu.be/5lH70kRM0ms
https://youtu.be/k5mv9-pxhy4
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Spørgeskema
Til forløbet hører et spørgeskema, som eleverne kan udfylde. 
Spørgeskemaet hjælper eleverne med at arbejde med de 
væsentligste fagbegreber, og reflektere over deres proces og design. 
Spørgeskemaet findes som pdf (https://www.experimentarium.dk/
wp-content/uploads/2018/11/ingenioeren-elev4-6-23.pdf) eller som 
Googlespørgeskema og findes her: https://docs.google.com/forms/
d/12nd_2N0OT76h4lucfoTCpgln6yV_JI0QKw_u1NVkg0o/copy 
Vejledning til hvordan du bruger et Googlespørgeskema finder du 
her: https://www.experimentarium.dk/saadan-bruger-du-google-
spoergeskema-til-undervisningsforloebene/ 

Baggrundsstof
Vi anbefaler, at I arbejder med supplerende videoer og læsestof om 
lungernes opbygning og kapacitet. 
Det kan desuden være en god ide at eleverne gennemgår opgaverne 
hjemmefra, så de kender deres opgave i værkstedet. 

Gruppeinddeling
Arbejdet på Experimentarium foregår i de samme grupper, som 
gruppearbejdet med spørgeskemaet før besøget. Hvis I vælger ikke 
at arbejde med spørgeskemaet, anbefaler vi stadig, at eleverne er 
delt i grupper á 3-4 elever inden besøget. Brug evt. Experimentariums 
gruppedelingsværktøj ”Ryst posen” https://www.experimentarium.dk/
tema/ryst-posen/

UNDER BESØGET (3 LEKTIONER) 
Programmet for værkstedet ser således ud:

• 9.30-9.40 Ankomst til Experimentarium

• 9.40-11.50 Arbejde med ingeniørens fem designfaser  
   inkl. en pause midtvejs

• 11.50-12.00 Afslutning og oprydning

Elevens rolle 
Eleverne skal under hele forløbet bruge spørgeskemaet, for at forankre 
deres nye viden og kunne vende tilbage til deres data sidenhen i 
forløbet. 

Undervisningsmedarbejderens rolle 
Undervisningsmedarbejderen er jeres vært under besøget. Det er derfor 
undervisningsmedarbejderen, der tager imod jer og følger jer under 
hele det programlagte besøg. Undervisningsmedarbejderen er primær 
formidler og tager ansvaret for undervisningen. 

Lærerens rolle 
Det forventes at den eller de lærere der deltager, hjælper eleverne under 
værkstedet. Hvis der er nogle spørgsmål er der mulighed for at tale med 
undervisningsmedarbejderen ved ankomsten til Experimentarium.
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EFTER BESØGET (1-2 LEKTIONER)
Efter besøget arbejder I videre med spørgeskemaet på skolen. Opgaven 
er at behandle den viden som eleverne har fået og evaluerevderes 
design, så de er klar til nye ingeniør-udfordringer. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Du kan få hjælp til at finde vej hen til Experimentarium på: 
https://www.experimentarium.dk/find-vej-experimentarium/ 
Garderobe findes i foyeren. Der er mulighed for at komme af med jakker 
og tasker. Husk at tage penalhus og mobiltelefon med til opgavebrug i 
værkstedet.  

Der er mulighed for at spise i restauranten på 1. sal. Her kan I købe mad 
og drikke, og det er også muligt at spise medbragt mad i restaurantens 
picnicområde. Betaling for værkstedet sker, når du har booket besøget, 
så sender vi skolen en faktura. For yderligere oplysninger se på 
Experimentariums hjemmeside under 'Planlæg dit besøg': https://www.
experimentarium.dk/til-skoler/planlaeg-dit-og-klassens-besoeg


