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INDLEDNING 
Dette resume og de tilhørende opmærksomhedspunkter stammer fra en rapport, der formidler 

resultaterne af en national undersøgelse af elevers motivation og læring i de STEM-relaterede 

grundfag i erhvervsuddannelserne – særligt med fokus på grundforløb 2 (GF2) på de tekniske 

erhvervsuddannelser og social- og sundhedsuddannelserne. STEM er et samlet begreb for 

kompetencer inden for områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics. De 

STEM-relaterede grundfag på erhvervsuddannelserne er i denne sammenhæng naturfag, kemi, 

fysik, biologi, matematik, teknologi og erhvervsinformatik.  

 

Intentionen bag undersøgelsen har været at generere viden om, hvorvidt, hvorfor og hvordan 

helhedsorienteret og praksisnær undervisning kan styrke elevernes faglige udbytte, praktiske 

mestring og motivation for de STEM-relaterede grundfag. Undersøgelsens udgangspunkt er, at 

der er behov for, at eleverne i endnu højere grad møder motiverende og praksisnær 

undervisning i de STEM-relaterede grundfag på en erhvervsuddannelse, sådan at de i disse fag 

får et fagligt udbytte, der er tæt koblet til det erhverv, deres uddannelse retter sig mod (Cedefop, 

2014, 2015; Korbel, 2016). Lærere på erhvervsuddannelserne efterspørger inspiration i forhold 

til at udvikle og gennemføre sådanne helhedsorienterede og praksisnære undervisningsforløb 

(Slottved, Larsen, Ladekjær & Koudahl, 2019).  

 

Praksisnærhed og helhedsorientering har været undersøgelsens specifikke fokusområde, men 

det er samtidig vigtigt at fremhæve, at motivation hos eleverne kan komme ad mange andre veje 

end via praksisnær og helhedsorienteret undervisning. Tillid og tryghed mellem lærer og elev 

kan fx være altafgørende for elevens motivation, og i andre tilfælde er lærerens generelle 

engagement og pædagogiske/didaktiske kompetencer måske det vigtigste, for at eleven bliver 

motiveret og lærer – også selvom undervisningen ikke er praksisnær og helhedsorienteret. 

Ligeledes kan der potentielt være meget refleksion og læring i en faglig ’ikke praksisnær’ 

undervisningssituation, hvor eleverne har tillid til, at lærerne har læringsoverblikket, og at det 

senere vil vise sig for dem, hvad de skal bruge undervisningsindholdet til i deres erhverv – også 

selvom de ikke kan se det lige i situationen. Nogle elever motiveres af fag som fx fysik, naturfag, 

matematik osv. ’i deres egen ret’, uden at der er behov for praksisnærhed og helhedsorientering. 

Den naturfaglige kultur kan med andre ord styrkes på mange måder (Sølberg, 2006; Nielsen, 

Berg & Kronvald, 2022). 

 

Når undersøgelsen af praksisnærhed og helhedsorientering er så relevant og væsentlig, er det, 

fordi flere undersøgelser fremhæver praksisnærhed og helhedsorientering som vigtige brikker i 

de erhvervsrettede typer af uddannelse, og samtidig fordi grundfagslærerne kan opleve en sådan 

undervisning som udfordrende (Frejd, 2018; Hall, 2014; Stone, 2007; Lindenskov, 2014). Hertil 

kommer, at begrebet om helhedsorientering længe har været en del af det lovmæssige grundlag 

for erhvervsuddannelserne, der beskriver, at skoleundervisningen på erhvervsuddannelserne 

”på en helhedsorienteret måde [skal] omfatte både praktisk og teoretisk undervisning” (Børne- 

og Undervisningsministeriet, 2021). Men det er ikke nøje undersøgt, hvordan dette konkret kan 

imødekommes på erhvervsuddannelserne, og hvilke muligheder og barrierer der kan være 

forbundet med det.  
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Der har hidtil været meget begrænset viden om, hvad erhvervsuddannelsernes elever, lærere og 

ledere oplever og tænker om de potentialer, der ligger i at sammenkoble de STEM-relaterede 

grundfag med uddannelsens erhvervsmæssige praksis. Undersøgelsens formål har derfor været 

at skabe en vidensmæssig basis for, at erhvervsskolerne kan planlægge og gennemføre 

helhedsorienteret undervisning, der knytter sig tæt til praksis og erhvervet. Den viser, hvilke 

pædagogiske og didaktiske elementer der er centrale, og hvad der skal til, for at eleverne 

oplever, at undervisningen i de STEM-relaterede grundfag er relevant og praktisk og 

understøtter deres motivation for fagene. 

 

Undersøgelsen er en del af et større projekt, hvor resultaterne af denne undersøgelse udgør 

vidensgrundlaget for udvikling af ny praksis på en række erhvervsskoler. Dette vil ske i form af 

en udviklingsfase, hvor lærerteams udvikler og afprøver helhedsorienterede og praksisnære 

undervisningsforløb i de STEM-relaterede grundfag. Undervisningsforløb, som de udvikler til 

netop deres uddannelse.   

 

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole er 

projektleder for hele projektet, herunder denne undersøgelse. Projektet er finansieret af Novo 

Nordisk-fonden.    
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RESUME 
Denne undersøgelse præsenterer viden om, hvad der skal til, for at undervisningen i de grundfag 

i erhvervsuddannelserne, der kan kategoriseres inden for STEM-området1, er helhedsorienteret 

i forhold til de erhverv uddannelserne retter sig mod og samtidig er motiverende for eleverne. 

 

Undersøgelsen er målrettet lærere og ledere i erhvervsuddannelserne, som kan anvende 

undersøgelsen i arbejdet med at styrke undervisningen. Undersøgelsen kan desuden anvendes i 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik som afsæt for diskussioner af den pædagogiske og 

didaktiske planlægning af undervisningen på STEM-området.  

 

Undersøgelsen er gennemført af Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns 

Professionshøjskole og finansieret af Novo Nordisk Fonden. 

 

Elevernes motivation og læring i de STEM-relaterede grundfag kan understøttes 

ad tre veje 

Langt de fleste af eleverne i erhvervsuddannelse er glade for den uddannelse, de er i gang med. 

91 % af de elever, der har besvaret surveyen i denne undersøgelse, angiver, at de enige eller 

overvejende enige i dette. Samtidig er der en femtedel af eleverne, som kommer med mindre 

gode erfaringer fra undervisning inden for de STEM-relaterede fag fra grundskolen. Denne 

gruppe elever har især behov for at møde nye tilgange og nye undervisningsformer for at styrke 

deres tro på læring i disse fag.   

 

Når eleverne beskriver motiverende og lærerig undervisning, lægger de i høj grad vægt på, at 

undervisningen inddrager konkrete eksempler og knytter sig til virkelige problemstillinger – 

helst fra det erhverv, de er i gang med at uddanne sig til.   

 

Undersøgelsen viser, at elevernes udbytte og motivation for undervisningen i de STEM-

relaterede grundfag kan styrkes ved at fokusere på tre elementer: undervisningens form og 

indhold, rammerne for undervisningen og relationen mellem lærer og elever. Hovedpointerne 

præsenteres her i relation til disse tre elementer. 

 

1. Undervisningens form og indhold 

Tilrettelæggelse af undervisningens form og indhold i de STEM-relaterede grundfag er vigtig for 

elevernes motivation. Når der tilstræbes en praksisnær helhedsorienteret undervisning, er det 

væsentligt at basere undervisningen på autentiske eksempler fra det erhverv, eleverne uddanner 

sig til. Desuden kan læreren understøtte elevernes oplevelse af grundfagets relevans i forhold til 

det kommende erhverv ved løbende at italesætte og forklare eleverne, hvad der gør 

undervisningens indhold og aktiviteter relevante. 

 

Undersøgelsen viser flere eksempler på, at lærere i de STEM-relaterede grundfag, inddrager 

autentiske og praksisnære cases som afsæt i undervisningen. En af vejene til dette kan være at 

 
1 De STEM-relaterede grundfag er i denne sammenhæng naturfag, kemi, fysik, biologi, matematik, teknologi og erhvervsinformatik. 

Klassifikationen er hentet fra VIVE’s undersøgelse af STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne, som tager afsæt i UNESCO’s definition 

af STEM-fag (Slottved, Larsen, Ladekjær & Koudahl, 2019). 
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bruge de erhvervsfaglige begreber og det erhvervsfaglige sprog, som specifikt knytter sig til 

faget. 

 

Undersøgelsen peger også på, at en konkret produktorientering kan styrke koblingen af 

undervisningen til det erhverv, eleverne er ved at uddanne sig til. Det er ikke alle 

erhvervsuddannelser, der lægger lige meget op til fremstilling af konkrete fysiske produkter, 

men produktorienteringen kan her tænkes bredere som skabelse af artefakter og elementer, der 

er en del af erhvervet.   

 

Gruppearbejde kan ligeledes være en motiverende didaktisk tilgang i de STEM-relaterede 

grundfag, fordi det kan understøtte elevernes aktive involvering i deres egne og hinandens 

læreprocesser. Fx kan gruppearbejdet understøtte, at eleverne deler erfaringer, at elever, der er 

”lost”, får tingene forklaret på en ny måde af en klassekammerat, eller at eleverne sammen 

finder løsning på et udfordrende problem i undervisningen.  

 

Problembaseret læring, dvs. arbejdet med et konkret problem fra den erhvervsfaglige praksis, er 

en af de metoder, der er særligt velegnet til at gennemføre som gruppearbejde. Det er særligt 

fremhævet i forskningslitteraturen, at PBL kan være et centralt element i arbejdet med at styrke 

helhedsorienteringen og elevernes motivation i de STEM-relaterede grundfag.  

 

2. Rammerne for undervisningen 

Rammerne for undervisningen består både af de rum, undervisningen foregår i, og de rammer, 

lærerne har for at tilrettelægge og gennemføre undervisningen. 

 

Undersøgelsen viser, at det har stor betydning for elevernes engagement og læring, at 

grundfagslærerne formår at skabe nogle rum for undervisning, der i en vis udstrækning afspejler 

de erhvervsmiljøer, eleverne skal ud i efter grundforløbet. Det kan eksempelvis være i 

værkstedet, i naturen eller i en virksomhed. Klasserum, der både knytter an til grundfaget og til 

den erhvervsfaglige praksis, kan understøtte elevernes oplevelse af at være kompetente og give 

et stærkere blik for grundfagets relevans og mening i forhold til det kommende erhverv.  

 

Elever beskriver, at det, de lærer i de STEM-relaterede grundfag, kan gøres meningsfuldt og 

praksisnært i de erhvervsrettede fag, fx i værkstedet, køkkenet, stalden, på plejestuen, når 

grundfagslærere og faglærere inddrager hinanden i undervisningen. Undersøgelsen giver 

eksempler på, at lærerne inddrager hinanden på tværs af grundfag og de erhvervsrettede fag ved 

at deltage i udvalgte dele af hinandens undervisning eller ved at referere til pointer og temaer fra 

hinandens undervisning. 

 

Det forudsætter et stærkt og løbende samarbejde mellem grundfagslærere og de øvrige lærere på 

erhvervsuddannelsen, hvis både rammer og indhold i grundfagsundervisningen skal rumme 

elementer fra det erhverv, uddannelsen retter sig mod. Det er centralt, at grundfagene ikke blot 

ses som støttefag for de erhvervsrettede fag, men at de to typer fag ses som værdifulde for 

hinanden og meningsfuldt kan koble sig til hinandens fagligheder.  

 

På de besøgte skoler er der eksempler på lærere, der har fælles planlægningstid. Nogle deler 

kontor med hinanden, nogle holder fælles møder, og andre indgår i fastlagte teams og udvikler 

fx undervisningsmaterialer sammen, hvor det helhedsorienterede er i fokus. Desuden peger 

flere grundfagslærere på værdien af at besøge udvalgte lærepladser for at få konkrete billede af 
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de arbejdsopgaver og det arbejdsmiljø, uddannelsen retter sig mod, samt fx at stifte 

bekendtskab med konkrete begreber og fagsprog fra praksis, som kan sættes i spil i 

grundfagsundervisningen. 

 

Dette stiller store krav til lærernes lyst og motivation for at samarbejde om undervisningen. Men 

det kræver ikke mindst, at den pædagogiske ledelse påtager sig opgaver og sikrer, at lærerne har 

mulighed for et tilstrækkelig tæt og praksisnært samarbejde.  

 

3. Lærerens rolle og den pædagogiske ledelses ansvar 

Vi ved fra forskningen, at lærerne har en helt central betydning for, hvordan eleverne oplever 

deres undervisning. I undersøgelsens elevinterview står det tydeligt frem, at eleverne oplever, at 

lærerens engagement i de STEM-relaterede grundfag er afgørende for deres motivation i de 

STEM-relaterede grundfag, og lærerens evne til at skabe tryghed er samtidig vigtig for dem.  

 

Lærerne i de STEM-relaterede grundfag spiller – også set i elevernes øjne – en vigtig rolle som 

den, der kan skabe en grundlæggende tryghed hos eleverne og tro på, at de kan mestre faget. 

Nogle elever føler sig meget udfordrede i de STEM-relaterede grundfag og har behov for en 

lærer, der tydeligt viser dem tillid til, at de kan klare udfordringerne, tror på dem og formår at 

inddrage dem ligeværdigt i de opgaver, der arbejdes med. 

 

Endelig peger undersøgelsen på, at lærerne også har en vigtig rolle at spille som dem, der aktivt 

arbejder med elevernes indbyrdes relationer. Relationer, som kan være ekstra betydningsfulde 

for elever, der er på usikker grund, og som har brug for at kunne dele og drøfte deres tvivl og 

udfordringer ift. faget med andre. 

 

Erhvervsskolernes ledelser har et stort ansvar for at sikre, at der er de rammer, der gør det 

muligt for STEM-grundfaglærere at udvikle en tilstrækkelig tydelig, rammesættende og 

støttende lærerrolle. Dette kan fx være ved at sikre muligheden for et tæt lærersamarbejde, at 

understøtte grundfagslærernes kendskab til den erhvervsfaglige praksis og ikke mindst 

italesættelse og anerkendelse af den komplekse opgave, lærerne har i disse fag ift. at motivere 

alle elever og understøtte deres læring bedst muligt.  

 

Datagrundlaget for undersøgelsen 

Resultaterne i undersøgelsen bygger på et omfattende litteraturstudie af forskning indenfor 

STEM-fagene i en erhvervsuddannelsessammenhæng, en spørgeskemaundersøgelse blandt 

elever på de tekniske erhvervsuddannelser samt social- og sundhedsuddannelserne. Desuden 

indgår et kvalitativt interview- og observationsstudie blandt syv uddannelser. De deltagende 

skoler og lærere i de kvalitative studie er udvalgt med afsæt i deres egne umiddelbare oplevelser 

af at have gode erfaringer med at tilrettelægge helhedsorienteret undervisning i de STEM-

relaterede grundfag. Desuden er der taget højde for geografisk spredning samt spredning ift. de 

forskellige STEM-relaterede grundfag.  
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Undersøgelsen peger på en lang række pointer, det kan være vigtigt at være opmærksom på, når 

man som lærer eller uddannelsesleder på en erhvervsskole ønsker at udvikle mere motiverende, 

praksisnær og helhedsorienteret undervisning i de STEM-relaterede grundfag. 

 

Nedenfor præsenteres de væsentligste opmærksomhedspunkter, som kan understøtte lærernes 

arbejde med at skabe tydelige koblinger mellem elevernes kommende erhverv og 

undervisningen i de STEM-relaterede fag – med et samtidigt blik for elevernes motivation for 

fagene.  

 

Opmærksomhedspunkterne knytter an til de tre dimensioner, der fremhæves i undersøgelsen: 

undervisningens form og indhold, undervisningens rammesætning og lærerens rolle.  

 

Opmærksomhedspunkter om undervisningens form og indhold 

Undervisningens form og indhold i de STEM-relaterede grundfag er vigtig for elevernes 

motivation. Undersøgelsen peger særlig på fire punkter, der er væsentlige i arbejdet med at 

styrke undervisningens form og indhold. 

Vær opmærksom på, at: 

 

• Undervisningen inddrager autentiske, praksisnære cases fra det erhverv, uddannelsen 

retter sig mod. 

 

• Gøre grundfaget relevant ift. elevernes kommende erhverv. Fx ved at inddrage de 

erhvervsfaglige begreber og det erhvervsfaglige sprog og ved at italesætte relationen 

mellem grundfaget og erhvervet.  

 

• Arbejde med produkter i undervisningen, fx gennem fremstilling af fysiske produkter 

eller inddragelse af artefakter og elementer, der er en del af erhvervet.   

 

• Give eleverne mulighed for at støtte hinanden fagligt ved at anvende gruppearbejde som 

arbejdsform i undervisningen. Problembaseret læring (PBL) kan være et relevant 

didaktisk udgangspunkt for gruppearbejdet. 

 

Opmærksomhedspunkter om undervisningens rammesætning  

Rammesætningen af undervisningen har stor betydning for elevernes engagement og læring og 

for, at grundfagslærerne kan lykkes med at skabe motiverende undervisning i de STEM-

relaterede grundfag. Undersøgelsen peger særligt på fire punkter, der er vigtige for 

rammesætning af undervisningen i de STEM-relaterede grundfag. 

Vær opmærksom på at: 

 

• Lade undervisningen foregå i alternative klasserum af og til. Fx i værkstedet, i naturen 

eller i en virksomhed. 
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• Tilrettelægge undervisningen med blik for hele elevernes uddannelse og læreproces 

frem for et ensidigt fokus på den afsluttende eksamen. 

 

• Grundfagslærerne får indsigt i den erhvervsfaglige praksis i uddannelsen, fx ved besøg 

på arbejdspladser i branchen. 

 

• Grundfagslærere og de øvrige lærere inddrager hinanden i undervisningen. Fx ved at 

deltage i hinandens undervisning eller ved at referere til hinandens undervisning. 

 

• Grundfagslærere samarbejder med de øvrige undervisere om planlægning af 

undervisningen. Fx gennem fælles forberedelseslokaler og fastlagte møder om 

undervisningen og elevernes udbytte.  

 

 

Opmærksomhedspunkter om lærerens rolle  

Læreren spiller en helt central rolle for elevernes udbytte af undervisningen. Undersøgelsen 

peger på tre opmærksomhedspunkter ift. den særlige rolle, der knytter sig til underviserne i de 

STEM-relaterede grundfag. 

Vær opmærksom på at: 

 

• Opbygge elevernes tro på og motivation for fagene ved at udvise tillid til deres 

læreproces og understøtte deres mestring af grundfagene. Fx ved en tydelig og synlig 

kobling til erhvervet. 

 

• Forstærke elevernes indbyrdes relationer, så de kan blive gode sparringspartnere for 

hinanden i undervisningen. 

 

• Lærerrollen i STEM-grundfagene bredes ud og knyttes til de erhvervsrettede fag i 

uddannelsen gennem kollegialt samarbejde. 
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