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STEM-undervisning
Integreret STEM-undervisning

- Fagintegration (Vasquez et al., 2013) 

- Fx S-M, S-E, S-T-M, M-T

- Flerfaglighed, støttefaglighed, mellemfaglighed, overskridende faglighed (Jantsch, 1972; 

Klausen, 2011)

- Kontekst, indhold, begrebsintegration (Moore et al., 2014) 

- Miljø,  bæredygtighed, funktioner – domænegenerelle kontekster og indhold

- Projektbaseret læring

- Problemintegration (Bybee, 2013; Guzey et al., 2016; Moore et al., 2014)

- ”real-world”-problemer, Social Scientific Issues (SSI)

- Problembaseret læring



STEM-faglighed i integreret STEM-undervisning

Et bredt samspil mellem naturfag og matematik
- Integreret STEM-undervisning kan defineres som en tilgang, der integrerer 

undervisning i naturfag og matematik gennem praksisserne i 
naturvidenskabelig undersøgelse, teknologisk og ingeniørfagligt design, 
matematisk analyse og det 21. århundredes tværdisciplinære kompetencer. 
(Johnson, 2013)

Hvorfor STEM-undervisning?
Hvad skal målet med undervisningen være?
Hvordan kan målet operationaliseres til undervisning?



STEM-faglighed i integreret STEM-undervisning

”STEM-ambition om at flere børn og unge for STEM-kompetencer”
- Personlige behov
- Samfundsmæssige behov
- Økonomiske behov

Mål
- Udvikle elevernes STEM-kompetencer



Mål: En kompetenceforståelse af STEM-faglighed
De seks STEM-kompetencer handler om at være i stand til på 

grundlag af indsigt at: 

- Opstille og løse STEM-holdige problemstillinger 

(STEM-problembehandlingskompetence)

- Bygge og analysere modeller inden for STEM-feltet 

(STEM-modelleringskompetence)

- Behandle ’hverdagsdata’ med computere 

(STEM-databehandlingskompetence)

- Udøve STEM-innovation 

(STEM-innovationskompetence)

- Foretage kritisk tænkning og refleksion i en STEM-kontekst 

(STEM-refleksionskompetence)

- Forholde sig til den samfundsmæssige relevans af STEM 

(STEM-samfundskompetence)

STEM-blomsten



STEM-problembehandling
Definition

Denne kompetence består i nogens indsigtsfulde parathed til dels 

- at kunne opstille (identificere, afgrænse, specificere og formulere) og 

- at løse 

forskellige slags STEM-holdige problemer inden for og på tværs af STEM-fagområder, samt 

- at kunne kritisk analysere og vurdere sine egne og andres forsøg på problemløsninger. 

Et centralt aspekt af denne kompetence er evnen til at udtænke og implementere strategier til at 

løse STEM-holdige problemer.



STEM-problembehandling
Kommentar

Et formuleret STEM-holdigt problem er en oplevet udfordring, der ikke umiddelbart findes 

løsninger til, men som kræver nærmere undersøgelse, hvor flere STEM-fagområder bidrager. 

Hvad der er et problem for én person, kan for andre være en standard opgave. Dermed kan 

man ikke generelt afgøre, om noget er et problem, da dette er afhængigt af iagttagerens 

oplevelse og forudsætninger. 

Man skal kunne forstå udfordringen, og man skal ikke umiddelbart kunne se løsningen.



STEM-problembehandling
Eksemplificering

A: ”Hvordan kan man opsamle vand i områder, som ofte er præget af tørke?” 

B: ”Der er flere muligheder for dette. 

− Warka Tower er en konstruktion, der er designet til at høste vand fra atmosfæren (regn, tåge, dug), hvilket 

giver en alternativ vandkilde til landbefolkninger, der står over for udfordringer med at få adgang til 

drikkevand. Warka Water towers harvest drinkable water from the air | Design | Dezeen – YouTube

− MOF er et kunstigt materiale, der suger fugten ud af luften vha. solenergi. Ny opfindelse bruger solenergi til 

at skabe drikkevand af tør luft (experimentarium.dk)

Hvordan de to løsninger virker, fordele og udfordringer bør undersøges nærmere”.

A: ” I hvor høj grad er det egentlig blevet mere tørt i fx Etiopien, og hvilke konsekvenser har det for 

befolkningen?  

B: ” Satellitfotos fra Google Eath Pro kan vise de områder i Etiopien, hvor det er meget tørt”.

A: ”Hvordan er Waka Tower konstrueret og hvilke fordele kan der være ved konstruktionen”?

https://www.youtube.com/watch?v=THJVuinPbc0&t=52s
https://www.experimentarium.dk/vand/billigt-drikkevand-kan-traekkes-ud-af-luft-viser-eksperiment/


STEM-problembehandling
Eksemplificering

A: ”Kan vand og olie blandes”?

B: ”Normalt kan vand og olie ikke blandes. Det kræver at man tilsætter en emulgator for eksempel lidt sæbe. 

Sæbe består af molekyler, som både har en vandelskende ende og en olieelskende ende. Så vil de enkelte 

sæbemolekyler sætte sig fast i oliedråben med den vandelskende ende udad. På denne måde kan oliedråben 

holde sig svævende i vandet i lang tid og dermed blive blandet med vandet.

A: ”Hvordan kan naturforurening forhindres ved oliespildsulykker i Danmark”?

B: ”Hvis der har været olieudslip på havet i et kystnært område, kan du fx fjerne olien mekanisk. Olie er lettere 

end vand, hvorfor en olieplet flyder oven på vand. Mekanisk oprensning dækker både over manuelt- og 

maskinført arbejde. Efter et olieudslip i havet lægges der flydespærrer ud for at inddæmme olien og begrænse 

dets bevægelse. Derefter forsøger du at opsuge olien med en ’skimmer’ – en slags havstøvsuger. Stærk vind 

kan forårsage, at olie og vand blandes på havet. Det kan ske som olie-i-vand-emulsioner eller vand-i-olie-

emulsioner. Olie-i-vand-emulsioner er oftest ustabile, hvilket vil sige, at olien skiller fra vandet igen og lægger 

sig på overfladen, hvis bølgebevægelsen ophører. Vand-i-olie-emulsioner, kan derimod være meget stabile, og 

er den type emulsioner, der oftest ses ved og på stranden efter oliespild. Hvis olien når ind til kysten kan den 

fjernes ved manuel oprensning ved brug af skovle, sneskrabere og spande eller ved maskinopsamling.



STEM-databehandling
Definition

Denne kompetence består i nogens indsigtsfulde parathed til dels 

- at kunne indsamle, udvælge og bearbejde relevant datamateriale, og dels 

- at kunne vurdere troværdigheden af data og deres relevans i en given sammenhæng.



STEM-databehandling
Kommentar

Kompetencen handler om at kunne overskue mulige datakilder til en given STEM-holdig 

problemstilling, således at der kan foregå en kvalificeret indsamling og udvælgelse. Dernæst 

handler det om at bearbejde de indsamlede data ved at organisere, visualisere og 

systematisere dem.

Ved indsamling af data, der beskriver en STEM-faglig problemstilling, forstås både indsamling af 

data, som eksisterer i forvejen (sekundære data), eller data, som fremstilles (primære data).

Det handler om at modellere data gennem visualisering med brug af computerbaseret statistik, 

og på baggrund heraf vurdere og reflektere over datas udsagnskraft.

Indsamling af data → selektering af data → databearbejdning → vurdering af udsagnskraft



STEM-databehandling
Eksemplificering

Når det handler om at indsamle, udvælge og bearbejde data, kan man fx

o Finde populationsdata og behandle dem i tabeller, figurer eller grafer (befolkning, dyr, bakterier, …). FN-

sambandet (globalis.dk)

o Indsamle data fra egen undersøgelse gennem et spørgeskema.

o Bygge en regnmåler og måle nedbør i en måned og sammenholde målingerne med data fra DMI.

o Observere smådyr i nærområdet og sortere, sammenligne og visualisere resultaterne ved brug af deskriptiv 

statistik og grafer og illustrationer.

o Indsamle og sortere plast ved kysten, og heraf visualisere med en linjetaksering og frekvensanalyse

o Simulere terningekast og bruge resultaterne til at bestemme chanceintervaller. Sammenholde 

chanceintervaller med meningsmålinger og usikkerheden for et bestem resultat.

o Vurdere data fra egen undersøgelse om fremtidens madvarer. Har du målt det, du vil måle? (gyldighed). 

Hvor ”nøjagtig” måler du? Hvor høj grad er der sammenhæng mellem svarerne (pålidelighed). Hvor 

repræsentativ er din stikprøve (repræsentativitet).

https://www.globalis.dk/


STEM-databehandling
Eksemplificering

Når det handler om at vurdere data, kan man fx

o Undersøge Kinas alderspyramide fordelt på køn og iagttage at landet har markant flere drenge end piger i 

alderen mellem 0 og 20 år (Resources | Gapminder)

o Læse artiklen: Vi efterspørger dansk politik for en effektiv indsats mod plastikforurening og 1) identificere 

kilder og deres synspunkter, argumenter og anbefalinger, og 2) validér data ved at gå på jagt efter beviser for 

validitet, og 3) formulere vigtige pointer i forhold til at arbejde med data i tekster.  (Microsoft Word -

DK_Plastpolitik_DØR_DN_PC.docx)

https://www.gapminder.org/resources/
https://www.dn.dk/media/7051/dk_plastpolitik_d%C3%B8r_dn_pc.pdf


Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning
- Opstille og løse STEM-holdige problemstillinger 

(STEM-problembehandlingskompetence)

- Bygge og analysere modeller inden for STEM-feltet 

(STEM-modelleringskompetence)

- Behandle ’hverdagsdata’ med computere 

(STEM-databehandlingskompetence)

- Udøve STEM-innovation 

(STEM-innovationskompetence)

- Foretage kritisk tænkning og refleksion i en STEM-kontekst 

(STEM-refleksionskompetence)

- Forholde sig til den samfundsmæssige relevans af STEM 

(STEM-samfundskompetence)

Et bredt samspil mellem naturfag og matematik
- Integreret STEM-undervisning kan defineres som 

en tilgang, der integrerer undervisning i naturfag 
og matematik gennem praksisserne i 
naturvidenskabelig undersøgelse, teknologisk og 
ingeniørfagligt design, matematisk analyse og det 
21. århundredes tværdisciplinære kompetencer. 
(Johnson, 2013)

En nærmere beskrivelse af STEM-kompetencerne findes på kortlink.dk/2ff6r

http://kortlink.dk/2ff6r
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