
 

 

VHG - Afrapportering projekt Kvindelige Rollemodeller og Ambassadører (2020) 
 
Forløb 1: Grundskoleelever møder STEM 
 
Forløbet blev afviklet to gange med to 6. klasser fra Aars Skole. Forløbets overordnede emne var 
”sygdom og medicin” og gav en introduktion til hvordan man kan arbejde på STEM området, med 
fokus på kemi, biologi og sundhedssektoren. 
 
Workshop 
Sjette klasserne besøgte gymnasiet, hvor de blev introduceret til forløbet ”sygdom og medicin” af 
rollemodel Anne Becher, gymnasiets kemi og biologilærer. Ud over en kort teoretisk gennemgang af 
emner som sygdom og diagnosticering deltog eleverne i forskellige praktiske workshops, herunder 
brug af diverse tests (antistof/antigentest, narkotest, blodtypetest) og samt målinger af blodtryk, 
blodsukker og peak flow. I den praktiske del af workshoppen mødte 6. klasserne flere kvindelige 
rollemodeller. Her var det piger som går i 2g og som vejledte dem under forsøgene. I den sidste del af 
workshoppen arbejdede eleverne med formidling sammen med mediefagslærer Ulla Andreasen.  
 
Virksomhedsbesøg på Aars Apotek 
Forløbet ”sygdom og medicin” skulle afsluttes med et virksomhedsbesøg på Aars Apotek. På grund af 
COVID-19 var det ikke muligt at besøge Apoteket fysisk, til gengæld kom rollemodellen Trine Bojer 
Christensen, som er farmaceut på Aars Apotek, på besøg på Aars Skole. Hun havde billeder med fra 
hverdagen på apoteket og kunne berette om arbejdet som og uddannelse til farmaceut, herunder 
fremstilling af medicin. Til sidst i forløbet optog eleverne et interview med farmaceuten.  
 
Elevernes feedback 
Grundskoleeleverne var meget begejstrede over at de fik lov til at benytte gymnasiets laboratorier og 
udstyr og gik meget op i at gennemføre de forskellige forsøg. Her kunne den praktiske og 
anvendelsesorienterede del af STEM fagene virkelig score point og vakte elevernes faglige 
nysgerrighed. De praktiske øvelser fungerede rigtig godt og mødet med rollemodellerne fra 2g og 
deres faglighed gjorde stort indtryk hos 6. klasserne – selvom en af grundskoleeleverne besvimede 
da han skulle tappe blod. Eleverne havde glædet sig til at komme bag kulisserne på byens apotek, 
som desværre blev aflyst. Men mødet med en ægte farmaceut og hendes beretninger om arbejdet 
på apoteket var næsten lige så spændende. 
 

Forløb 2: Gymnasieelever møder STEM  
 
Forløbet blev afviklet med en 2g klasse under emnet ”Tang”. Klassen har studieretningen biologi & 
kemi og i forbindelsen med forløbet blev der afviklet almindelige undervisningstimer, workshop med 
besøg fra videregående uddannelser og et virksomhedsbesøg. 
 
Workshop 
Klassen arbejdede med emnet tang i undervisningen baseret på et temahæfte fra 
Verdensnaturfonden ”Opdag Havet”. Temaet kulminerede i et besøg af rollemodel Sidsel Koggersbøl 
Thrane, ph.d. studerende fra Aalborg Universitet. Hun fortalte eleverne, hvordan det er at studere og 
forske på AAU og om hendes projekt med at udvikle alger til brug i kosttilskud i samarbejde med 
virksomheden Aliga i Hjørring. Eleverne fik indblik i at forskning ikke bare foregår inde på 
universitetets lukkede laboratorier, men at den i høj grad er anvendelsesorienteret og ofte udføres i 
samarbejde med erhvervslivet. Eleverne havde i forvejen udarbejdet egne idéer til hvordan tang kan 



 

 

anvendes og havde forberedt en ”tang pitch”, hvor de præsenterede deres ideer for rollemodellen. 
Derudover havde klassen en tang-eftermiddag, hvor de udarbejdede en menu baseret på 
ingredienser fra tang - der blev blandt andet produceret sushi, tang pizza og tang chips. Dagen blev 
afsluttet med fælles spisning og efterfølgende live stream foredrag om forskning i tang fra Aarhus 
Universitet med Anette Bruhn.   
 
Virksomhedsbesøg på Dansk Skaldyrcenter på Mors 
Eleverne fik en introduktion af biologerne Mette Møller Nielsen og Anita Hansen om skaldyrcenteret, 
forskning og anvendelse af tang og muslinger. Desuden fik de et oplæg fra de to kvindelige 
rollemodellers uddannelse og karrieveje, som fint illustrerede for eleverne, at det sjældent går den 
lige vej når først man er færdig med sin ungdomsuddannelse. 
Eleverne fik vist faciliteterne på skaldyrcentret og udførte praktiske øvelser og beregninger om 
muslingefiltration og en feltundersøgelse af biotiske og abiotiske faktorer i Limfjorden. Her fik de et 
godt indblik i rollemodellernes arbejdsplads, deres værksteder og laboratorier, samt de forskellige 
krav der bliver stillet i forbindelse med udførelsen af biologernes job, herunder fysisk/praktisk 
arbejde, laboratoriearbejde, teoretiske studier, beregninger og afrapportering/publikation. 
 
Elevernes feedback 
Eleverne var meget tilfredse med virksomhedsbesøget, hvor de fik mulighed for at se og afprøve 
forskning i virkeligheden. De var glade for at opleve rollemodeller, som ikke var en af deres lærer, 
men som fagligt beskæftigede sig med det de selv arbejder i undervisningen. Det samme gælder 
workshoppen – også her gjorde rollemodellen stort indtryk med hendes anvendelsesorienterede 
forskning, som gav eleverne en idé om, hvad det er man kan arbejde med som indenfor STEM. At 
”pitche” for forskeren og smage de forskellige algeprodukter gav ekstra krydderi på forløbet. 
 

Hvilke erfaringer tager vi med til næste gang? 
 

• Det er en god idé at lave forløb der indholdsmæssigt hænger godt sammen og som binder de 
enkelte dele (bl.a. workshop og virksomhedsbesøg) sammen. 

• Det er en god idé at inddrage praktiske øvelser, laboratoriearbejde værkstedsarbejde o.l. 
Helst også som del af virksomhedsbesøget. Det efterlader et meget større indtryk hos 
eleverne når de selv får en ”hands-on” oplevelse. Det kræver en bedre forberedelse, men det 
virker. 

• Det er en rigtig god idé at lade gymnasieelever samarbejde med grundskoleelever – det er 
lige netop dem de ser op til, og det kan føre til at de motiveres til at tage en 
ungdomsuddannelse med fokus på naturvidenskab. 

• Det er svært at få aftaler med virksomheder som har kvindelige rollemodeller, især når man 
er i en kommune som Vesthimmerland. Udbuddet af STEM arbejdspladser til kvinder er ofte 
svært at få øje på. Det er ofte nemmere at komme indenfor hos offentlige eller halvt-
offentlige organisationer 

 
 


