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Velkommen til en dag med STEM

3 + 3 x 3 – 3 + 3 = ?

Hvilket svar er rigtigt?
A = 3   B = 12   C = 18   D = 6
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Dagens program

9.00 – 9.10: Velkomst og intro til en dag med STEM
9.10 – 9.40: Kick off v. Marie Thorsø Kousgaard
9.40 – 9.55: Hvordan arbejdes der med STEM i LEAPS?

9.55 – 10.05: Refleksion over dagens engagerende spørgsmål
10.05 – 10.25: Præsentation af to udvalgte LEAPS-projektforløb 

med fokus på STEM
10.25 – 10.30: Evaluering og afrunding
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Præsentation af dagens oplægsholdere

Marie Thorsø Kousgaard
Chefkonsulent

Fremstillingsindustrien

Stian Rasmussen
Projektleder
Kata Fonden

Susanne Rubenius
Projektleder
Kata Fonden
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Hvem er Kata Fonden?
• Katalysator for udvikling
• Donerer eksperter og 

metoder

• Partnerskab kommune, 
skole, ansatte, forældre
• Forskningsdokumentation
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Hvad er LEAPS?
• Langsigtet skoleomstilling
• Læring og Engagement 

gennem Autentiske 
Projekter med fokus på
Science
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STEM - en fælles udfordring

Trods politiske initiativer 
målrettet mod naturfag, 
ses en tilbagegang i det 
faglige niveau. 

Kilde: Internationale undersøgelser, 
PISA, Undervisningsministeriet, 2020



L EAPS

Tre centrale findings gør sig gældende

1. Danske elevers gennemsnitlige færdigheder i 
matematik er blevet ringere.

2. Eleverne er desuden blevet mindre glade for 
matematikfaget.

3. Elever har fået flere undervisningstimer – dog uden 
synlig effekt.

Kilde: TIMSS 2019, Trends in International Mathematics and Science Study, DPU, Aarhus Universitet 
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Fokus på problemløsning

I en bygning er der 100 kontorer. 
På hver dør står der, hvilket nummer kontoret har. 

Kontorerne har numre fra 1-100.
Hvor mange gange forefindes tallet 9 i bygningen?
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Fagfagligt fokus på STEM

Tværfagligt fokus med STEM

Mere 
undervisningstid 
med STEM

Anvendelses-
orienteret tilgang 
til STEM

Hvordan styrker vi bedst 
STEM i grundskolen?
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Hvad er det tværfagligheden gør?

1. Motivation 2. Stoftrængsel

3. Sammenhæng og 
helhed

4. Fremme af kritisk 
tænkning og metarefleksion

5. Politisk dannelse og 
handlekompetence 

”…et integreret naturfagscurriculum 
kan lede til større læringsudbytte
og styrkelse af de affektive 
(følelsesmæssige) dimensioner. 
… (har) også potentiale til at styrke 
elevers motivation…”
(Nielsen et al., 2017, s. 32)
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Processer i forløbet med udgangspunkt i science

Hvorfor skal jeg bekymre 
mig om oceanerne? 

Hvordan kan jeg hjælpe 
andre til at beskytte 

oceanerne?

Prøver jeg at finde 
svar på et specifikt 

spørgsmål?

Brug den 
videnskabelige 

metode

Prøver jeg at finde en 
løsning på et specifikt 

problem?

Brug Engineering 
design-proces
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Deeper Learning og 6 + 3 modellen
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Engagerende spørgsmål:
Hvad er et godt hjerte?
Hvilken form for træning styrker hjertet og hvordan 
fungerer kredsløbet?
Hvad gør at et menneske kan siges at have et godt 
hjerte og hvem anser jeg for at have et godt hjerte?

Udarbejd et træningsprogram, mål puls og kondital
(idræt, matematik, biologi)

Skriv et digt og giv en beskrivelse af en person som 
har vist at vedkommende har et godt hjerte
(dansk, historie, samfundsfag)

Udkast og respons på de forskellige produkter og 
dermed flere udgaver der kan vise processen frem til 
det færdige resultat. 

Ved fremvisningen præsenteres 
træningsprogrammet, planchen over kredsløbet og 
digtet sammen med en beskrivelse af personen.
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Hvis en metalplade med et hul i varmes op -
bliver hullet så større, det samme eller mindre?
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Dagens engagerende spørgsmål

Hvorfor skal danske børn lære STEM?
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Velkommen til LEAPS-skolerne

kliMADpakker, 7. årg. Pandemier, 8. årg.

Kristine Mikkelsen
Lærer på Kvaglundskolen i Esbjerg

Kristoffer Per Millard
Lærer på Herfølge Skole i Køge   


