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DELTAGELSE I PROJEKTET  
Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole er i gang med 
et stort forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Novo Nordisk Fonden, der handler om, 
hvordan I ude på erhvervsskolerne kan få styrket undervisningen i STEM-fag på GF2 (matematik, 
biologi, kemi, fysisk, naturfag, teknologi og erhvervsinformatik).  
 
Har du eller dit team lyst til at deltage i en udviklingsproces, der har til formål at understøtte og 
styrke praksisrelateret og helhedsorienteret undervisning i STEM-fag bl.a. med henblik på at 
styrke elevernes læring, er der mulighed for at deltage i projektet og udvikle nye 
undervisningsforløb. 
  
NCE har i løbet af 2021 lavet en omfattende undersøgelse af, hvordan man gennem 
praksisrelateret og helhedsorienteret undervisning kan motivere eleverne, styrke deres læring og 
involvere flere lærere i undervisningsplanlægningen. Undersøgelsen udgør vidensgrundlaget en 
række udviklingsforløb, som lærerteams på erhvervsuddannelser udvikler og afprøver i løbet af 
2022. 
 
Løbende sparring fra NCE og Astra 
Udviklingsprojektet rummer en række teams af op til tre lærere, gerne på tværs af grundfag og 
uddannelsesrettede fag, der som led i projektet arbejder sammen om udvikling og gennemførelse 
af undervisning i STEM-grundfag.  
 
De deltagende lærere vil med sparring fra konsulenter fra NCE og Astra, det nationale 
naturfagscenter udvikle praksisrelateret og helhedsorienteret undervisning i det eller de STEM-
fag, de varetager på skolen. Herefter følger en række sparringsmøder med NCE og lærerne, der vil 
understøtte udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb. 
 
I efteråret 2022 afprøver lærerne de nye forløb. Her vil de deltagende teams også modtage 
løbende sparring fra NCE og Astra. I foråret 2023 skal man bidrage til evalueringsprocessen 
gennem undervisningsobservationer, interviews udført af NCE samt opsamling på de indsatser, 
som lærerne prøver af i undervisningen.  
 
Økonomi i projektet  
Der er i projektet afsat midler til at finansiere op til tre læreres deltagelse pr. team med 45 timer 
pr. lærer, hvilket blandt andet kan dække opstartsmøde, sparringsmøder mellem lærerne og 
NCE/Astra og opsamling på indsatserne ifm. evalueringen. Består teamet kun af to lærere 
fordeles de resterende 45 timer imellem dem. Gennemførelsen af de undervisningsforløb, som 
underviserne udvikler i foråret/sommeren 2022, skal ske inden for den normale 
undervisningsramme.   
 
Hvis I har lyst til at deltage i projektet, kan I kontakte  
Felicia Lind Benthien: felb@kp.dk, tel: 51380414o. 


