Projekt Viden Skaber
Resumé
Et toårigt udviklingsprojekt som skaber vidensflow mellem aktuel naturvidenskabelig og teknologisk
forskning på Aalborg Universitet og den brede befolkning - med gymnasieelever som det formidlende
bindeled. Gennem tæt samarbejde mellem forskere, naturfaglige gymnasielærere og gymnasieelever
inddrages gymnasieeleverne i aktuelle forskningsområder, som efterfølgende bearbejder det faglige
stof og rammesætter det i en relevant kontekst under vejledning af både naturfaglige, humanistiske
og samfundsfaglige gymnasielærere. Forskningsområdet skal efterfølgende formidles af
gymnasieeleverne til den brede befolkning, hvor de unges formidlingstilgang utvivlsomt vil være
forskellig fra forskernes formidlingstilgang. Derfor kan forskning kommunikeret gennem et filter af
gymnasieelever berige den offentlige debat. Konkret vil seks forskellige forskningsemner blive
behandlet i projektperioden fordelt på biologiske, kemiske og fysiske fagområder. De tre involverede
gymnasier vil fælles samarbejde med forskerne og parallelt bearbejde de samme forskningsemner,
men med forskellige kommunikative løsninger udarbejdet af de involverede elever – eksempelvis
podcasts, avisartikler, debataftener og deltagelse i kommunale arrangementer. Centralt er det, at
gymnasieeleverne fysisk møder befolkningen i dialog omkring de naturfaglige emner med praktiske
effekter og hands-on-oplevelser for de besøgende.

Formål
Projektets formål er at øge gymnasieelevers interesse for naturvidenskabelig og teknologisk forskning
og samtidig åbne naturvidenskabelig forskning op for den brede befolkning på en ny måde.
Gymnasieeleverne skal inddrages i forskernes perspektiv og fremme kommunikation og debat af
naturvidenskab til en bred offentlighed. Ved hjælp af gymnasieelevers egne undersøgelser af aktuelle
forskningsemner i samarbejde med universitetet, skal naturvidenskabelige og teknologiske emner
formidles videre ud fra de unges indfaldsvinkel. På den måde trænes elevernes evne til kreativ
formidling af komplekse problemstillinger, samtidig med at naturvidenskabelige og
samfundsrelevante erkendelser gøres mere tilgængelige for en ikke-videnskabelig befolkning.
Projektet forventes på den ene side at øge gymnasieelevers forståelse for vigtigheden af
naturvidenskabelig forskning til løsning af samfundsrelevante og globale problemstillinger. Det skal
give eleverne oplevelsen af, at de selv – ved brug af naturvidenskab og teknologi – kan bidrage til at
løse problemer. På den anden side faciliterer projektet vidensflow fra forskningsmiljøer – med
gymnasieelever som formidlere – til den almindelige borger og bidrager således til udbredelse og
debat af teknologisk og naturvidenskabelig viden. Den øgede interesse for naturvidenskab og
teknologi forventes i sidste ende at føre til, at flere unge ønsker at uddanne sig inden for STEM fagene
– både på ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser.

VHG-deltagere
Styregruppe
Projektfacilitator
Fysiklærer (2x) okt-nov
Kemilærer (2k) jan-feb

Ralf Michael Leimbeck, RL@vhim-gym (bio)
Finn Steenberg Norre, FS@vhim-gym (bio, kem)
Frederik Faarvang Hansen, FH@vhim-gym.dk (fys)
Anne Becher, AB@vhim-gym.dk (bio, kem)

Biologilærer & NAT koordinator (1k) mar-apr
Hum/samf. lærer

Karsten Hesselund, He@vhim-gym.dk (bio)
Jakob Vium Dyrman, JD@vhim-gym.dk (sam)
Marianne H. Andersen, MD@vhim-gym.dk (da)
Ulla Silfverberg Andreasen, UA@vhim-gym.dk (me)

Deltagende gymnasier
Støvring Gymnasium, Aalborg Katedralskole, Vesthimmerlands Gymnasium og HF

AAU-repræsentanter
Thomas Helmer Pedersen, Institut for Energiteknik – forsker bl.a. fremstilling af brændstof fra
biomasse (kemi)
Karl Damkjær Hansen, Institut for Elektroniske Systemer – forsker bl.a. i robotics (fysik)
Niels Thomas Eriksen, Institut for Kemi og Biovidenskab – forsker bl.a. i mikroorganismer og vandmiljø

Projektplan skoleår 2020-21
Opstartsmøde
Torsdag d. 20/8-2020 kl. 12.00-15.00 på AAU. Deltagere: 3 projektfacilitatorer, 9 NAT-lærere,
styregruppen (3 stk) samt repræsentanter fra AAU
Kommunikationskursus
Mandag d. 21/9-2020 kl. 12.00-16.00 på Støvring Gymnasium, Deltagere: alle involverede lærere,
Oplægsholder: Holger Bech Nielsen
Emneforløb
Emne 1: Kemi – tovholder Støvring Gymnasium (sept - nov 2020)
-

September: Støvring Gym. udvikler emne 1 til kemi sammen med AAU (Thomas), emnet
formidles videre til kemilærerne fra de andre gymnasier.

-

Oktober: Emnet præsenteres til de deltagende hold i samarbejde mellem AAU og lærerne. Fra
VHG deltager AB med 2k Ke. Holdene arbejder med casen i løbet af okt/nov

-

November: Eleverne forbereder formidling af deres resultater. Fra VHG inddrages UA i
projektet. I slutning af november formidles resultaterne til en bredere offentlighed.

Emne 2: Fysik – tovholder Aalborg Katedralskole (dec 2020 - feb 2021)
-

December: Aalborg Katedralskole udvikler emne 2 til fysik sammen med AAU (Karl), emnet
formidles videre til fysiklærerne fra de andre gymnasier.

-

Januar: Emnet præsenteres til de deltagende hold i samarbejde mellem AAU og lærerne. Fra
VHG deltager FH med 2x Fy. Holdene arbejder med casen i løbet af jan/feb

-

Februar: Eleverne forbereder formidling af deres resultater. Fra VHG inddrages JD i projektet.
I slutning af februar formidles resultaterne til en bredere offentlighed.

Emne 3: Biologi – tovholder He fra VHG (feb – april 2021)
-

Februar: He fra Vesthimmerlands Gymnasium udvikler emne 3 til biologi sammen med AAU
(Niels), emnet formidles videre til biologilærerne fra de andre gymnasier.

-

Marts: Emnet præsenteres til de deltagende hold i samarbejde mellem AAU og lærerne. Fra
VHG deltager He med 1k BI. Holdene arbejder med casen i løbet af marts/april

-

April: Eleverne forbereder formidling af deres resultater. Fra VHG inddrages MD i projektet. I
slutning af april formidles resultaterne til en bredere offentlighed.

