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Introduktion 

Materialet er udarbejdet med fokus på at kunne bruges som et af de seks fællesfaglige 

undervisningsforløb fra 7.-9. klasse. 

Forløbet tager udgangspunkt i et liv med diabetes.  

Igennem forløbet vil eleverne blive præsenteret for forskellige jobtyper, der arbejder indenfor 

dette felt, gennem små korte videoer. 

Forløbet i punktform 

● Introduktion til at være diabetespatient 

○ Se filmen “Hvordan er det at være en diabetespatient?” 

○ Udfyld empatikortet og tal om elevernes reflektioner på klassen 

● Undersøgelsesfase 

○ Blodsukker - en joker i dit liv (biologi) 

○ Hvad er sukker? (fysik/kemi) 

○ Demografi og folkesundhed (geografi) 

● Idéfase ift. at skabe en nemmere hverdag for Sofie 

○ Få den gode idé (Brainstorm) 

○ Udvælgelsesarbejde 

● Gruppearbejde 

● Præsentation af projektet 

○ Kort explainer (video) hvor eleverne fortæller hvad de har fundet ud af. 

Formål 

Formålet med projektet er, at elever i 7.-9. klasse eksponeres for flere kvindelige rollemodeller 

inden for STEM - i samarbejde med erhvervslivet. Projektet skal give især pigerne indsigt i de 

forskellige uddannelses- og jobmuligheder indenfor dette område. Naturfagslærerne 

opkvalificeres med fokus på at nedbryde kønsstereotyper, der optræder indenfor STEM-

fagene. Dette skal give både kvindelige og mandlige naturfagslærere kompetencer til at 

tilrettelægge og vælge undervisningsmetoder og -emner med dette for øje. 

Undervisningsmateriale 

Forventet tidsforbrug: 12 lektioner 

 

Forløbet er bygget op omkring Engineering Design Processen 

Engineering i skolen; engineeringiskolen.dk 

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen
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Forløbet tager desuden afsæt i følgende verdensmål: 

 

 

 

 

3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, 

reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed 

og trivsel skal fremmes. 

3.4.1 Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL. 

Læs mere om 3. verdensmål 

 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/3
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Forslag til elevernes problemstillinger ved gruppearbejde 

● Hvordan kan forskning og teknologi anvendes i udviklingen af diabetesmedicin for at 

sikre en højere livskvalitet?  

● Hvordan kan forskning og teknologi anvendes i udviklingen af medicin for at sikre børn 

og unge med diabetes en højere livskvalitet? 

● Hvordan kan forskning og teknologi være med til at højne livskvaliteten ved et liv med 

diabetes? 

Forslag til arbejdsspørgsmål 

● Hvad er diabetes? (forskellige typer af diabetes, statistikker over unge med diabetes) 

● Hvordan udvikler man ny medicin? 

● Hvad er livskvalitet og hvordan måler man en forbedring? (fysik og mentalitet) 

● Kost (sund kost, lave mad med klassen, fordeling af næringsstoffer med kosten - 

statistikker, indhold i de forskellige måltider,  

● Motion (bevægelse i selve undervisningen, teknologier og motion - ure, telefoner mm. 

Opmærksomhedspunkter 

● Aftal med elevgruppen allerede dagen før, hvilke elever der har mod på at stikke sig 

selv - eleverne skal møde fastende for optimalt udfald i undersøgelsen. 

 

● Vær opmærksom på, at eleverne ikke må stikke hinanden jf. regelsæt fra 

Arbejdstilsynet: Ved arbejde med blod- og vævsvæsker fra mennesker må der alene 

foretages blodtypebestemmelse. Den enkelte elev må kun anvende eget blod. De må 

ikke komme i kontakt med andres blod eller materialer og redskaber, der har været i 

kontakt med andres blod eller vævsvæsker. Anvend evt handsker. 

 

Videomateriale omkring kvindelige rollemodeller indenfor STEM-fagene 

Videoerne har til formål at give eleverne et indblik i forskellige jobmuligheder ift. hvad man 

kan arbejde med indenfor STEM-uddannelser. Samtidig skal de medvirke til, at eleverne 

bliver eksponeret for flere kvindelige rollemodeller inden for STEM-fagene, som de kan 

spejle sig i.  

● Se videoerne med de kvindelige rollemodeller her  

Supplerende materiale 

Der er mulighed for at læse mere om emnet her. Det er dog ikke væsentligt for 

gennemførelsen af forløbet. 

 

● Pjecer og illustrationer fra Diabetesforeningen 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-anvendelse-stoffer-materialer-4-01-7/
https://vimeo.com/user/30854731/folder/11012587
https://diabetes.dk/forskning/for-fagfolk/pjecer-og-illustrationer
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● Karla har diabetes - folkeskolen.dk 

● Diabetes - Gymnasiale projekter 

 

Baggrund for forløbet 

Til trods for pigernes tidlige interesse og gode kompetencer indenfor naturfagene viser 

undersøgelserne, at piger i løbet af folkeskoletiden mister interessen for STEM-fagene, men 

hvad står egentligt i vejen for at fastholde deres interesse? Hvorfor forsvinder den, og hvordan 

motiverer vi pigerne i forhold til naturfag i folkeskolen?  

 

Vi i Børn og Unge i Aalborg Kommune ønsker at være med til at bevare, hjælpe og styrke 

pigernes interesse for STEM-fag, og vi håber, at du vil være med til at skabe begejstring for 

STEM blandt eleverne. Dette skal ske gennem “Flere kvindelige rollemodeller i projektbaseret 

STEM-undervisning”.  

 

“Flere kvindelige rollemodeller i projektbaseret STEM-undervisning” er et online 

undervisningsforløb, som er udarbejdet af Børn og Unge i Aalborg Kommune i samarbejde 

med UCN, CFU. Projektet er fondsstøttet af Teknologipagten. 

 

Materialet består af: 

● Lærervejledning 

● Indledende opgaver i fagene biologi, geografi og fysik/kemi 

● Projektbaseret STEM-forløb 

● Videomateriale med fokus på kvindelige rollemodeller inden for naturfag 

 

Hovedpointer fra Teknologipagtens anbefalinger1: 

Flere undersøgelser viser, at særligt pigers interesse for STEM falder allerede inden, at de 

når overgangen fra mellemtrinet til udskolingen. Derfor er det vigtigt at tænke i tidlige 

indsatser. Både forældre, lærere og pædagoger har en afgørende rolle, når pigernes STEM-

interesse skal fastholdes og udvikles. Målet er at skabe begejstring for STEM blandt pigerne 

og italesætte området som et spændende og opnåeligt område, som de kan trives i. 

Forældrene skal bevidstgøres om deres rolle og indflydelse på børns interesser og 

 
1 Teknologipagten - Unge kvinder og STEM 
 

https://www.folkeskolen.dk/1884445/karla-har-diabetes
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/diabetes-2/
https://phys.au.dk/fileadmin/site_files/ligestilling/Teknologipagten_Rapport_Unge_kvinder_og_STEM.pdf
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uddannelsesvalg. Lærere og pædagoger skal være opmærksomme på at stimulere pigernes 

STEM-interesser og selvtillid. I sin helhed gælder det om at nedbryde eksisterende stereotyper 

og aflive de myter om STEM, som ofte er skyld i, at pigerne mister interessen og deres STEM-

selvtillid. Det kræver blandt andet, at de voksne omkring vores børn og unge bliver bevidste 

om deres ubevidste bias, som vi ved, hurtigt kan føre til ubevidst forskelsbehandling af drenge 

og piger ift. STEM. 

 

Fællesfaglige fokusområder: 

Materialet er udarbejdet med fokus på at kunne bruges som et af de seks fællesfaglige 

undervisningsforløb fra 7.-9. klasse. Der er ikke længere krav om at skulle vælge fællesfaglige 

fokusområder fra læseplanerne. Et fællesfagligt fokusområde skal nu leve op til mindst to af 

følgende kriterier: 

● Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet. 

● Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi. 

● Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling. 

Af de nye læseplaner fremgår det tydeligere, at de fællesfaglige undervisningsforløb skal være 

problembaserede, så eleverne bliver sat i komplekse situationer, der udvikler 

fagoverskridende dimensioner, eksempelvis ansvarlighed over for naturen og brugen af 

naturressourcer og teknologi.  

Dette forløb tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde: 

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår 

 

Kompetenceområder: 

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i følgende kompetenceområder: 

 

● Undersøgelseskompetence 

○ Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi, geografi 

og fysik/kemi 

● Perspektiveringskompetence 

○ Eleven kan perspektivere biologi, geografi og fysik/kemi til omverdenen og 

relatere indholdet i faget til udvikling af naturfaglig erkendelse 
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Færdigheds - og vidensmål: 

Biologi: 

● Krop og sundhed 

○ Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost 

og motion, herunder med digitale redskaber 

○ Eleven har en viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår 

○ Eleven kan forklare miljø - og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt 

○ Eleven har en viden om den biologiske baggrunde for 

sundhedsproblemstillinger  

Geografi: 

● Globalisering: 

○ Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt 

samfund 

Fysik/Kemi: 

● Stof og stofkredsløb: 

○ Eleven kan undersøge grundstoffer og enkelte kemiske forbindelser 

○ Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer 

● Produktion og teknologi: 

○ Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og 

digital styring 

○ Eleven kan beskrive sammenhænge mellem teknologisk udvikling og 

samfundsudvikling 

 


