
Rollemodeller – få virkeligheden på 

besøg i undervisningen



30 minutter om rollemodeller

• Hvem er Engineer the Future, og hvem er med i dag

• Hvad er en rollemodel, og hvordan kan rollemodeller fra Book en 
Ekspert bidrage til en mere virkelighedsnær og motiverende 
STEM-undervisning.

• Interview med Karin Cederkvist - rollemodel i Book en Ekspert.

• Spørgsmål



Hvad er Book en ekspert
• Skolebesøgsordning siden 2016, der skal øge interessen for 

naturvidenskab og teknologi

• Tek/nat-emner og uddannelses/karriere + aktivitet

• Omkring 200 tek/nat eksperter over hele landet - både fysiske og 
virtuelle besøg 

• 4. klasse – 3.g

• Ordningen er gratis, finansieret af Novo Nordisk Fonden, Region 
Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland 

• Ca 270 besøg i 2020



Rollemodeller?

Hvad kan en rollemodel bidrage med i STEM-undervisningen?



Vidensgrundlag*

• I indskoling og mellemtrin er rollemodeller især kulturformidlere
der udvider opfattelsen af STEM/ dekonstruerer fordomme

• I udskolingen og gymnasiet bliver de identitetsinspiratorer

• I begge tilfælde indlejres rollemodellen i børnenes og de unges  
repertoire og kan senere indgå i uddannelses og karriere valget

• Tilføje uddannelsesvalget dimension om hvem man kan blive, 
ikke bare, hvad man kan blive

*Henriette Holmegaard. Lektor ved Institut for 
Naturfagenes didaktik, Københavns Universitet



Den ultimative rollemodel

• Er ikke et super-menneske

• Er mere end en STEM person – fremviser det hele menneske

• Viser eleverne at arbejdslivet er både socialt og foranderligt

• Indgår i dialog med eleverne om processen – italesætter tvivl og 
de rodede valgprocesser



I Book en ekspert bliver 

rollemodellerne klædt godt på

Alle rollemodeller gennemgår formidlingskurser

• De får kendskab til målgruppen, herunder hvordan de bedst når de 
forskellige grupper

• De får en kort introduktion til basis klasseledelse, herunder lærer 
at stille De Gode Spørgsmål

• Der er vægt på inddragelse af eleverne, fx hands-on aktivitet, 
opgaveløsning, diskussioner, dilemmaer osv

• De er indstillet på dialog med læreren inden mødet med eleverne



Book en ekspert som en 

del af undervisningen

• En unik mulighed for udvide elevernes forståelse af STEM, 
herunder uddannelsesveje og karrieremuligheder samt nedbryde
STEM-stereotyper

• En fleksibel og mindre ressourcetung tilgang til skole/virksomhed-
ssamarbejde.

• Et supplement til jeres STEM-undervisning, 
der bidrager med virkeligsnære perspektiver til undervisningens
formål og indhold



BEE på mange måder





Book en ekspert
• En gratis besøgsordning til grundskole og gymnasier

• Besøget har et fagligt udspring

• Eksperten kobler undervisningen til virkeligheden

• Eksperten levendegør STEM som fag og som karrierevej



Feedback og kontakt 

https://forms.office.com/r/gpvNSyhcrG

Kontakt os gerne:

Lise@engineerthefuture.dk

Og tjek hjemmesiden, hvor du også booker:

Bookenekspert.dk

https://forms.office.com/r/gpvNSyhcrG


Book en ekspert er støttet af 

fonde og derfor gratis for jer


