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Indledning 
 
Engineer the Future (EtF) har med projektet ‘Book en ekspert’ siden 2016 bragt STEM-
rollemodeller ud på grundskoler i hele landet. EtF har modtaget bevilling fra Novo Nordisk 
Fonden til at videreudvikle konceptet, hvor forskningsbaseret viden om rollemodeller og åben 
skole-didaktik, systematisk evaluering og vidensdeling er essentielle virkemidler. Skoleforskere 
Anders Vestergaard Thomsen og Karna Kjeldsen fra Professionshøjskolen Absalon har været 
eksterne konsulenter på at udarbejde, gennemføre og analysere en kvantitativ og kvalitativ 
evaluering af projektet i samarbejde med EtF. Denne delrapport indeholder foreløbige analyser, 
resultater og konklusioner af evalueringen af ordningen baseret på data indsamlet i perioden 
august – december 2021.  
 
Det nye projekt, der forløber fra 2020 – 2022, skal udvikle en ny version af Book en ekspert til 
grundskolen. Målene er bl.a. at skolebesøgsordningen mere systematisk skal have fokus på 
diversitet i ekspertkorpset, at besøgene skal kobles tydeligere til praksis på skolerne, og at EtF 
skal klæde eksperterne bedre på til at leverer et varieret og motiverende besøg med høj 
elevinddragelse. De nye aktiviteter i projektet indbefatter følgende fokusområder: 
 
1. Skabe bedre match mellem elever og eksperter. 
2. Undervise eksperter i at afvikle gode besøg. 
3. Udvikle engagerende elevaktiviteter. 
4. Koble besøgsindhold til læseplaner og engineeringundervisning. 
5. Forbedre bookingforløbet. 
6. Øge kendskab til ordningen. 
 
Ovenstående nye aktiviteter skal ses om et samlet hele for udviklingen af den nye 
ekspertuddannelse og for forbedring af ordningens fremtidige virke. De vil dog ikke blive anvendt 
som struktur i nærværende rapport. Efter aftale med EtF og med udgangspunkt i dele af 
projektets effektkæde, udarbejdet af EtF, fokuserer rapporten på elevudbyttet af besøgene og 
kommer omkring elevernes interesse i besøget, deres lyst til job- og uddannelse inden for STEM-
området før og efter besøgene samt eksperternes eventuelle virke som rollemodeller for 
eleverne. Delevalueringen ser endvidere på besøgene generelt, herunder elevaktiviteter og 
spørgsmål, og hvordan eksperter, elever og lærere oplever besøgene. Slutteligt giver rapporten 
forbedringsforslag. Det skal pointeres, at nærværende delrapport og dens konklusioner ikke er 
endelige, og at nye data og analyser i 2022 kan ændre billedet. 
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Nedenstående figurer (fig. 1 og 2) viser de dele af effektkæden, som evalueringen har fokus på.  
Evalueringen fokuserer på alle delene af effektkæden for eleverne, mens fokusområder i forhold til 
lærerne er markeret med røde cirkler.  
 
Figur 1. Effektkæde med fokus på evalueringens fokusområder for eleverne.  
 

 
 
 
 
Figur 2. Effektkæde med fokus på evalueringens fokusområder for lærere.  
 
 

 
 

  



Delrapport: Evaluering af EtF-ordningen Book en ekspert til grundskolen. 
6 / 51 

Evalueringsdesign og datagrundlag 
 
Evalueringsdesignet er baseret på virkningsevaluering (Dahler-Larsen, 2018), og tager 
udgangspunkt i et mixed-methods design med henblik på at opnå en dybere og mere 
helhedsorienteret beskrivelse af, hvordan Book en ekspert-ordningen fungerer og opfylder 
projektets målsætninger.   
 
Evalueringen gennemføres i 2021 – 2022 og består af en kvalitativ og kvantitativ evaluering. Den 
kvalitative evaluering er baseret på 1) semistrukturerede klasserumsobservationer samt 2) 
semistrukturerede fokusgruppeinterviews med elever, lærere og eksperter i 15 klasser fordelt på 
15 forskellige skoler fra henholdsvis Sjælland, Fyn og Jylland. Den kvantitative del består af 
spørgeskemaer udsendt til elever, lærere og eksperter. Populationen, vi undersøger gennem 
spørgeskemaer, består af elever og lærere, som har haft besøg af en ekspert, der er med i den nye 
ordning, og som har gennemført det nyudviklede kursus for nye eksperter i 2021 eller 2022. Så 
vidt muligt er besøgene til den kvalitative evaluering også valgt efter, at der er tale om nye 
eksperter i ordningen, der har været på det nyudviklede kursus. For at muliggøre observationer af 
besøg i efteråret 2021, er der dog også inkluderet enkelte besøg af erfarne eksperter ligesom der 
indgår data fra besøg både på mellemtrinnet og i udskolingen. 
 
Datagrundlaget for den kvantitative del af nærværende delrapport består af indsamlede 
besvarelser på spørgeskemaer fra 6 eksperter, 9 lærere samt 119 elever fra 5. kl., 8. kl., 9. kl. og 
10. kl. på 9 forskellige skoler. Den kvalitative evaluering er baseret på klasserumsobservationer af 
besøg på 4 skoler og interviews med de pågældende 4 eksperter og 4 lærere samt 
fokusgruppeinterviews med elever (5 grupper a 4-5 elever). Al data er anonymiseret, og evt. 
udsagn af elever om forældres baggrunde er ændret til tilsvarende job og uddannelse. Fordi 
eleverne ikke kender STEM-begrebet og hvad det dækker over, har vi i spørgeskemaer og 
interviews nævnt de forskellige fagområder mere specifikt.  
 

Den kvantitative evaluering 
 
Spørgeskemaer til elever 
Eleverne er i spørgeskemaer blevet bedt om at svare på en række udsagn og har endvidere i åbne 
svarkategorier haft mulighed for at uddybe, hvad de synes var godt ved besøget, og hvad der 
kunne være bedre. Spørgsmålene undersøger bl.a., hvorvidt eleverne synes at besøget har givet 
dem en god idé om, hvad naturfagene kan bruges til, samt hvordan naturfag er relevant i deres 
hverdag. De spørges også til, om besøget har givet dem en ide om, hvad man kan arbejde med, 
hvis man har en naturvidenskabelig/teknologisk uddannelse, og hvorvidt de efter besøget har fået 
mere lyst til arbejde med naturvidenskab, teknologi og/eller matematik. Derudover bliver de også 
bedt om at svare på udsagn, der går på besøgets sammenhæng med deres undervisning i 
naturfagene og om de øvelser/aktiviteter/spørgsmål, der har indgået i besøget (se bilag 1).  
 
Spørgeskemaer til lærere 
I spørgeskemaet til lærerne undersøger vi, hvorfor de har valgt at bruge ordningen, og hvordan de 
oplevede ekspertens samspil med eleverne, herunder eksperten som rollemodel og ekspertens 
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inddragelse af eleverne. Endvidere skal de vurdere, hvorvidt ekspertens faglighed, personlighed, 
besøgets struktur og/eller opgaver/aktiviteter/spørgsmål var med til at motivere eleverne. 
Lærerne har også i åbne svarkategorier haft mulighed for at kommentere på besøget generelt og 
samarbejdet med eksperten (se bilag 1).  
 
Spørgeskemaer til eksperter 
I spørgeskemaet til eksperterne bedes de bl.a. komme med en kort beskrivelse af, hvad deres 
besøg handlede om, og hvilke aktiviteter/spørgsmål/øvelser de har inddraget. Derudover skal de 
svare på, hvorvidt eleverne virkede interesserede i deres arbejdsliv og personlige liv, og om 
eleverne deltog aktivt i besøget. Eksperterne spørges også til samarbejdet med lærerne samt 
deres vurdering af EtF-kursets relevans (se bilag 1). 
 

Den kvalitative evaluering 
 
Observationer af undervisningen 
Observationerne af besøget i klassen fokuserer bl.a. på opbygningen af besøget, ekspertens 
kommunikation og samspil med eleverne og lærerne, hvordan de elevinddragende aktiviteter og 
spørgsmål fungerer, og hvordan eleverne umiddelbart responderer på disse og besøget generelt. 
Elevernes vurdering af eksperten som rollemodel undersøges. 
 
Eleverne 
Gennem interviews undersøges det, hvordan eleverne opfatter eksperten som rollemodel, og 
hvilke opfattelser, eleverne har af, hvad en rollemodel er og kan være. Her kan fokuspunkter også 
indbefatte diversitet samt elevernes baggrunde – fx forældrenes uddannelser og beskæftigelse. 
Derudover undersøges elevernes egne opfattelser af naturfag, teknologi og matematik, og 
hvordan besøget evt. har givet dem nye perspektiver på disse fagområder. Vi undersøger også, 
hvorvidt eleverne ser en sammenhæng mellem deres normale undervisning i faget/fagene og 
besøget, ligesom vi ser på, hvorvidt de har fået øget kendskab til uddannelses- og jobmuligheder 
inden for STEM (se bilag 2).  
 
Lærerne 
Interviews med lærerne sigter på at få en dybere viden om, hvordan lærerne oplever den faglige 
relevans af besøget og samspillet mellem eleverne og eksperten i forhold til eksperten som 
rollemodel og ekspertens inddragelse af eleverne. Herudover spørges lærerne ind til, hvorvidt de 
har tænkt besøget ind i forhold til den øvrige undervisning/årsplan i faget/fagene og/eller et job- 
og uddannelses fokus. Lærerne spørges endvidere til deres tanker om rollemodellers betydning 
generelt, ligesom deres motivation for at anvende ordningen også indgår (se bilag 2). 
 
Eksperterne 
Eksperterne interviewes om, hvordan de ser sig selv som rollemodel for STEM-fagene og som 
STEM-person. Herudover undersøges det, hvilke pointer og didaktiske greb fra kurset, de har 
forsøgt at anvende i deres besøg, samt deres vurdering af, hvordan besøget gik. Desuden ønsker 
vi at undersøge, hvad de selv mener, fangede eleverne i deres oplæg og aktivitet(er). Eksperterne 
spørges også til deres bevæggrunde for at medvirke i ordningen (se bilag 2). 
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Resultater 
 
I denne del præsenterer og analyserer vi resultater fra den indsamlede data fra første del af det 
nye projekt i efteråret 2021.  

 
Besøgets relevans i forhold til elevernes ideer om uddannelse og job 
inden for STEM 
 
I første afsnit ser vi på besøgets relevans i forhold til elevernes ideer om uddannelse og job inden 
for STEM-området før og efter besøget, herunder kønsperspektiver og lærernes og eksperternes 
perspektiver på dette formål med ordningen. Der er en lang række spørgsmål, både i de 
kvalitative og kvantitative undersøgelser, som kommer omkring dette felt.  
 
Figur 3. Besøget og elevernes indsigt i muligheder med en naturvidenskabelig/teknologisk uddannelse. 

 
 
På figur 3 ses det, at langt de fleste elever helt generelt har fået viden om, hvad man kan arbejde 
med, hvis man har en uddannelse inden for STEM-området. Dette aspekt nævnes også som det 
gode ved besøget i nogle af elevernes besvarelser i spørgeskemaet. De nævner bl.a.  
 

 
 
 
 
 
 

− Det var spændende at høre om naturvidenskab og en karriere i naturvidenskab. 
− Det var spændende at høre om, hvad man fx kan gøre efter gymnasiet. 
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Figur 4. Elevernes overvejelser om job inden besøg 

 
 
Figur 5. Elevernes overvejelser om job efter besøg. 

 
I ovenstående to figurer (fig. 4 og 5) ses det, at relativt få elever inden besøget havde forestillinger 
om at skulle gå STEM-vejen, når det kommer til deres fremtidige job. Kun godt 12 % af den 
samlede population er ´enig´ eller ´meget enig´ i udsagnet vedrørende dette. 35% er i tvivl, mens 
ca. 50% af eleverne eksplicit markerer, at de ikke har tænkt sig at gå den vej. Efter besøg af en 
ekspert er billedet imidlertid ændret. Her er det godt 30% af den samlede population, der er 
´enig´ eller ´meget enig´ i udsagnet om, at de har fået mere lyst til arbejde inden for STEM-
området. 
 
Nogle lærere bruger ordningen i forbindelse med uddannelses- og karriereforløb, mens andre 
bruger dem mere specifikt i forbindelse med et fag. Det er dog også muligt at kombinere de to 
funktioner. I spørgeskemaerne til lærerne er de bl.a. blevet bedt om at forholde sig til udsagnet: 
´Jeg bruger besøget til at gøre eleverne job- og uddannelsesparate´. Her svarede 7 ud af 9 lærere 
´enig´ eller ´meget enig´, mens 2 svarede ´hverken/eller´. Dette bekræfter, at der er en høj grad af 
uddannelsesorientering og -valg bag tankerne med besøget fra en STEM-ekspert. 
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På en af skolerne var læreren underviser i de humanistiske fag i 8. klasse, og hun så besøget som 
del af at arbejde med elevernes uddannelses- og jobovervejelser, men var stadig opmærksom på, 
at besøget også kunne tænkes sammen med naturfagsundervisningen. Læreren udtaler bl.a. 
 

 
 
 
Den pågældende lærer mente også, at besøg som disse kan have betydning for at nogle af 
eleverne vælger STEM-job og uddannelse. Hun udtaler:  
 

 
 

Interviewer: Hvorfor har du booket en ekspert. Var det i forbindelse med et forløb? 
Lærer 1: Vi har en udeskoledag en gang om ugen på hele skolen. Der benytter vi os en del af åben 
skole, fordi der er mange gode forløb. Det optimale er at booke et forløb i forbindelse med noget, vi 
har i et af fagene. Men det er svært. Men fx book en ekspert – det er noget vores naturfagslærere 
ved, vi har haft – så når hun på et tidspunkt skal snakke om proteiner og enzymer – så kan hun 
snakke tilbage til det her. På den måde prøver vi så vidt muligt at integrere sådan et forløb i 
undervisning.  
(..) 
Lærer 1: Nu spurgte jeg lige naturfagslæreren. I forhold til enzymer og proteiner siger hun, at de har 
det i starten af 9. klasse fordi det er vanskeligt at forstå, så på den baggrund ved hun, at de har haft 
det her forløb – så de måske kan huske et eller andet herfra. Hvis hun siger enzymer – så kan de nok 
sige noget om det eksperten talte om.  
(..) 
Interviewer: Hvordan følger I op på besøget? 
 
Lærer 1: Lige med det her – der har vi et hav af uddannelsesforløb – vi skal ud at besøge en masse 
uddannelser, vi er på erhvervsbesøg, de skal i erhvervspraktik i en uge. Så 8. klasse er dedikeret til 
uddannelse – hvad kan man blive, hvad skal man have af skills for at komme videre– og da vil 
eksperten i dag stå som rollemodel for det, som vi eller jeg vil referere tilbage til. Så måske ikke lige 
det faglige – det rent faglige kan jeg ikke bruge i min egen undervisning. 

Interviewer: Det er et mål for EtF, at det skal få flere unge til at vælge naturvidenskab og 
teknologi – tror du det lykkes? 
Lærer 1: Det tror jeg.  
Interviewer: Altså dem, der havde lyst i forvejen er blevet bekræftet, og dem der ikke havde 
lyst får måske lyst? 
Lærer 1: Ja nu pige x – hun er meget interesseret i det i forvejen, og jeg kunne se at hun 
synes, det var meget spændende, så hun kunne sagtens være en af dem, der blev lokket hen 
i sådan nogle uddannelser. Drengene – nogle af drengene, som drømmer om sådan noget – 
drømmer om at opfinde noget og tjene en masse penge. Det er en klokkeklar drengedrøm 
for nogle i klassen. 
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Hertil skal det bemærkes, at der kan være forskel på om besøgene foretages på mellemtrinnet 
eller i udskolingen. Både lærere og eksperter peger på, at besøgene på mellemtrinnet mere har 
fokus på fagligt indhold end på at tale om uddannelse og job, eftersom dette aspekt er meget 
langt fra eleverne på denne alder. Eksperterne håber eller oplever dog, at deres besøg kan være 
med til at give eleverne nye eller andre ideer om STEM-uddannelser og job. To eksperter udtaler: 
 

 
 

 
 
Elevernes overvejelser om job med STEM - fordelt på køn  
 
Nedenstående to figurer (fig. 6 og 7) viser svar på de samme spørgsmål som figur 4 og 5 opdelt på 
køn. 
 
Figur 6. Elevernes overvejelser om job inden besøg - kønsopdelt. 

 

Interviewer: Oplever du, at der er nogle, der pludselig får andre ideer om, hvad man kan 
arbejde med, selvom de kun er i mellemtrin? 
 
Ekspert 1: Det tror jeg, der er. Der var fx en pige på dette besøg, der spurgte til, hvor lang tid 
uddannelsen tog. Det sætter nogle tanker i gang. Og måske tænke lidt anderledes end de 
plejer at gøre i forhold til, hvad de måske skal lave i fremtiden. 
 

Interviewer: Tænker du at sådan et besøg, som du har været på, kan være med til at bidrage 
til at eleverne for en anden opfattelse af STEM-fag eller STEM uddannelser? 
 
Ekspert 2: Ja er det korte svar. Det lange svar er, at det er begrundelsen for, at jeg laver det 
her. Det er helt sikkert for at putte et ansigt på, hvad STEM fag og ingeniører er, - sådan 
nogle farlige ord – hvad er det for nogle typer. Så ja, jeg håber på, at det har en effekt. 
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Figur 7. Elevernes overvejelser om job efter besøg – kønsopdelt. 

 
Denne opdeling efter køn giver et interessant indblik i, at det især er pigerne, som har ændret 
holdning på spørgsmålet. Inden besøg af en ekspert var det kun omkring 5% af pigerne, som 
kunne tænke sig at arbejde med STEM, mens dette tal stiger til ca. 30% efter besøg. Dette må 
siges, at være en markant stigning. Det er også værd at bemærke, at ca. 20% af pigerne inden 
besøg var ’meget uenig’, mens det efter besøg kun er 5% af pigerne, som helt sikkert ikke vil 
arbejde med naturvidenskab og teknologi. Det skal dog også bemærkes, at mange af de 
interviewede elever ikke mener, det har ændret noget for dem, at der har været en på besøg. En 
yderligere vigtig pointe, som vi vil uddybe nedenfor, er at nogle elever - både drenge og piger - 
heller ikke efter ekspertens besøg vidste, hvilke jobs og uddannelser, der havde med 
naturvidenskab og teknologi at gøre. 
 
Hvad er STEM-job egentlig? 
 
En del elever har tilsyneladende ikke helt styr på, hvilke uddannelser og job der indgår, når man 
spørger til, om de gerne vil arbejde inden for naturfag og/eller teknologi eller kender nogle, der 
gør. 
 
En pige (8.kl.) bliver fx bliver spurgt i interview, om hun gerne vil arbejde inden for naturvidenskab 
og/eller teknologi, og det vil hun ikke. Men da hun senere bliver spurgt om, hvad hun gerne vil 
arbejde med, når hun bliver voksen, svarer hun, at hun gerne vil være læge. En dreng (8.kl.) 
spørges tilsvarende i interview om han gerne vil arbejde inden for naturvidenskab og teknologi - 
og det vil han heller ikke. Da han senere i samme interview spørges om, hvad han gerne vil 
arbejde med, når han bliver voksen, svarer han, at han gerne vil arbejde med software! 
 
En anden elev bliver spurgt, om der er nogen i hendes familie, som arbejder med naturvidenskab 
og/eller teknologi. Til det svarer eleven ´nej´. På spørgsmål om, hvad forældrene arbejder med 
svarer eleven: Min mor er socialrådgiver og min far er molekylærbiolog. 
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Når vi ved, at der er mange (især piger), som gerne vil arbejde inden for sundhedsområdet, og at 
en del unge (relativt mange drenge) gerne vil arbejde inden for it-branchen, kan der være et 
temmelig stort mørketal, når vi beder elever - særligt i grundskolen - om at svare på den slags 
spørgsmål - både i spørgeskemaer og i interviews. 
 

Besøget og almendannelse om STEM   
 
To af spørgsmålene i spørgeskemaerne relaterer sig til besøgets betydning i forhold til viden om 
anvendelsen af naturfagene bredt forstået samt i elevernes hverdag. Eleverne svar er gengivet i 
nedenstående figurer.  
 
Figur 8. Besøget indflydelse på, hvordan eleverne opfatter, hvad naturfagene kan anvendes til. 

 
 
Figur 9. Besøget og elevernes indsigt i hvad naturfag kan bruges til i hverdagen 
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Til trods for små forskelle i elevernes besvarelser, er det samlede billede tydeligt: En klar 
majoritet af elever mener, at besøgene har relation til deres hverdag, og de er ligeledes enige i, at 
besøgene gav dem en god idé om, hvad naturfagene kan bruges til. Som det fremgår af figur 8, 
har langt de fleste elever, på baggrund af besøget, fået større indsigt i, hvad naturfagene helt 
generelt kan anvendes til. Det kunne fx være at blive klogere på verden ved at udforske rummet 
eller anvende enzymer i sundhedssektoren. I de åbne svarkategorier i spørgeskemaet har nogle 
elever også netop fremhævet dette element, som det gode ved besøget. De svarer bl.a.: 
 

 
 
I interviewene bliver lærerne bedt om at reflektere over besøgets almendannende perspektiver. 
Her udtaler en af lærerne:  
 

 
 
Eksperterne er også blevet spurgt om, hvorvidt deres besøg kan være med til at øge elevernes 
indstilling til STEM-fag generelt. En af eksperterne udtaler: 
 

 

− Jeg synes, man fik et godt indblik i den naturfaglige verden. 
− Det var spændende at høre om, hvor meget man kan lave og 

hjælpe med. 
− Man får lært, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden. 

 
 

Interviewer: Mener du at et besøg som det her tilfører noget til elevernes almene dannelse? 
 
Lærer 1: Det gør det – det at se en rigtig mand, der lever af det, han fortæller om. Det er jo en del af 
den almene dannelse. Det kan rent faktisk godt betale sig at følge med i fysik eller noget andet, 
fordi jeg kan ende med at stå som han gør. Det er helt klart (...) 
For at få det vi laver i skolen til at give mening. Hvorfor skal jeg læse en roman, når jeg lige er blevet 
færdig med en, hvorfor skal jeg kunne de her regnearter. En ting er at have de færdigheder, man 
bliver undervist i – en anden for mig vigtigere del – er den her almene dannelse og indsigt i, hvad 
kan jeg bruge det her til, når jeg kommer ud på den anden side (...) Jeg synes, min fornemste rolle 
som lærer er at klæde dem på til livet efter grundskolen. Selvfølgelig skal de lære nogle ting her, så 
de kan klare sig. Men jeg synes det er min fornemste opgave. Og da er et besøg som det her med til 
at hjælpe mig i den fortælling. 

Interviewer: Tænker du, at dit besøg er med til at øge elevernes indstilling til STEM-fag 
generelt og få en positiv indstilling til dem?  
 
Ekspert 1: Ja det tror jeg. En gang imellem kommer der nogle elever og fortæller, at det har 
været den bedste naturfagstime, de har haft. Det er super godt at høre. Jeg synes - det gør 
helt sikkert en forskel, måske ikke for alle sammen – men nogle får rigtigt meget ud af det. 
Jeg håber da, at flertallet får fornuftigt udbytte. 
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Besøgets sammenhæng med øvrig undervisning i naturfag 
 
Inden vi spørger til elevernes oplevelse af besøgets sammenhæng med skolens naturfag spørger 
vi dem til, om de synes, fagene er spændende. Det gør vi for at undersøge, om de generelt kan 
lide naturfag og matematik eller ikke. Svarene ses i figuren herunder. 
 
Figur 10. Er naturfag, matematik og/eller teknologi spændende i elevernes optik? 
 

 
Som det ses på figuren ovenfor er ca. 40% af eleverne ’enige’ eller ’meget enige’ i udsagnet, mens 
knap 35% svarer ´hverken eller´. Godt 20% er ’uenige’ eller ’meget uenige’. Det svarer 
formodentligt til et gennemsnitligt billede af eleverne i den danske grundskole. 
 
Figur 11. Sammenhæng mellem besøget og den øvrige undervisning i natur- og teknologifag 
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Figur 11 viser, at knap 75% af eleverne er ´enige´ eller ´meget enige´ i udsagnet, mens godt 15% 
svarer ´hverken eller´. Kun ca. 5% er ´uenige´ eller ´meget uenige´. Dette peger på, at eksperterne 
rammer meget fint ind i det, som foregår i naturfagene, og at eleverne forstår de sammenhænge, 
eksperter fremdrager under deres besøg. Dette er på trods af, at eleverne i mindst to af klasserne, 
vi observerede, hørte oplæg om et emne, de ikke havde haft om endnu. Dette indikerer, at nogle 
af eksperterne formår at komme så bredt rundt i naturfagene ud fra deres emne, at eleverne kan 
se sammenhænge til skolens naturfag. Som vi har også har været inde på i rapportens første 
afsnit, kan det dog være forskelligt, hvilke mål og sammenhænge, besøgene indgår i, og i hvor høj 
grad det er vigtigt for lærerne, at besøget skal passe ind i deres normale naturfagsundervisning. 
Lærerne blev i spørgeskemaet bedt om at forholde sig til udsagnet: ´Besøget er en integreret del 
af et fagligt emne i min naturfagsundervisning´. Her svarer 8 ud af 9 ´enig´ eller ´meget enig´ 
mens en enkelt lærer svarer ´hverken/eller´. Dette bekræfter målet i effektkæden om, at besøgets 
kobles til læreplanerne.  
 
En af eksperterne udtaler:  
 

 
 
Ny faglig viden 
 
På spørgsmålet: ´Jeg oplever, at besøget er relevant i forhold til at vise nye perspektiver på STEM-
fag´ svarer 8 ud af 9 lærere ´enig´ eller ´meget enig´, mens en enkelt svarer ´hverken eller´. Mere 
specifikt er eleverne blevet spurgt til, hvorvidt de har fået ny viden ved at deltage i 
aktiviteter/øvelser eller spørgsmål.  
 

Interviewer: Har du nogle gange aftalt, hvad indholdet skal være – eller har du oplevet, at 
lærerne har ønsker til retning, det skal have? 
 
Ekspert 1: Nej – engang imellem siger de, at de har arbejdet med området før, og at det er 
en del af et forløb. Så kan man ligesom prøve at inddrage den del lidt – hvad de allerede har 
lavet. Ellers er det meget, hvad jeg kommer med. 
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Figur 12. Ny viden på baggrund af deltagelse i ekspertens aktiviteter

 
Det ses at et klart flertal af eleverne føler, at de har opnået nye faglig viden ved at deltage i 
aktiviteterne/opgaverne/spørgsmålene. Under 10% markerer deres svar i de to kategorier for 
’uenig’ mens 3% svarer ´ved ikke´. Dette resultat bekræftes også af elevernes svar i de åbne 
svarkategorier i spørgeskemaerne. Her skriver eleverne bl.a.: 
 

 
 
 
Uanset om det faglige indhold passer ind i elevernes øvrige undervisning i STEM-fagene på det 
tidspunkt, besøgene finder sted eller ej, tyder ovenstående altså på, at eleverne opnår en ny 
faglig viden.  
 

− Spændende at høre nye ting om naturvidenskab 
− Det gode ved besøget er, at man får lært noget mere om bakterier. 
− At eksperten fortalte om alle mulige spændende ting om rummet, da jeg synes rummet 

er spændende. 
− Jeg fik noget brugbar viden. 
− Det var utraditionelt og noget, vi ikke har prøvet før. 
− Jeg synes, det var spændende at se, hvad de der larver kunne. 
− Lærte en masse jeg ikke kendte til. 
− Det var spændende at se på, hvad de der laver nu osv. (De hørte om fluelarver, der 

kunne rense sår på mennesker). 
− Forklaringen og spændende at høre nye ting om naturvidenskab. 
− At det var anderledes i forhold til, hvad vi laver i skolen. 
− Det godt ved besøget er at man får lært noget mere om bakterier. Og man får lært hvor 

vigtigt det er, vi passer på hinanden. 
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Match mellem elever og eksperter og opfattelser af eksperten som 
rollemodel 
 
Eksperternes personlige fortælling 
 
Eksperterne bliver opfordret på EtF-kurset til at fortælle lidt om dem selv både personligt og 
fagligt. En af de nye eksperter reflekterer en del over den personlige fortælling:  
 

 
 
Figur 13. Ekspertens oplevelse af, om eleverne var interesseret i den personlige fortælling. 
 

 
 
Som figur 13 illustrerer, oplever de fleste af eksperterne, at eleverne er interesserede i at høre om 
deres personlige liv. Det kan dog være forskelligt, i hvilken grad eleverne virker interesserede i 
dette, hvilket måske kan være forbundet med elevernes alder.  
 
En ekspert udtaler: 

Ekspert 2: Normalt har jeg en hel side, hvor jeg introducerer mig selv og min 
arbejdssituation og det jeg nævnte til sidst med, at jeg har arbejdet forskellige steder i 
verden (…). Det er nok den del, jeg evaluerer mest på – hvor meget jeg skal sige. Det jeg 
prøver at sige er: det er nogle af de ting, man kan lave – mine arbejdsprojekter – og det 
med, at man kan skifte lokation – rejse rundt i verden. Jeg er ikke selv helt tilfreds endnu 
– så jeg evaluerer konstant. Det er work-in-progress 
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For nogle elever har ekspertens fortælling helt sikkert haft en positiv betydning. Dette kommer 
bl.a. til udtryk i nedenstående udtalelse fra en dreng i 8. klasse:  

 

 
I de åbne svarmuligheder i spørgeskemaerne fremhæver nogle af eleverne også eksperten eller 
ekspertens fortælling som noget af det gode ved besøget. De nævner fx: 

 

 
 
Eksperterne som rollemodeller 
 
Lærerne er i spørgeskemaerne blevet bedt om at forholde sig til udsagnet: ´Eksperten fremstod 
som en god rollemodel for sit arbejdsområde´. Her svarede 7 ud af 9 lærere ´meget enig´ mens 2 

Interviewer: Når du er ude, oplever du så at eleverne er interesserede i dit personlige liv – 
om du er gift og har børn? 
 
Ekspert 1: Det er meget forskelligt, synes jeg. Jeg ved ikke hvorfor, det er forskelligt. Det 
varierer utroligt meget, hvad de er interesserede i. De er meget engagerede typisk. De 
spørger meget til – fordi de tror man ved alt, fordi man kommer med naturvidenskabelig 
baggrund - så kan de finde på at stille spørgsmål inden for hvad som helst – om stjerner, 
sol og måne. 
 
Interviewer: Så er det mere det, der fylder end personlige spørgsmål? 
 
Ekspert 1: Ja, det synes jeg det er. Det er unge mennesker, dem jeg snakker med. De 
tænker ikke så meget på, hvad de skal lave, så det er nogle andre ting, de tænker på i den 
der aldersgruppe (mellemtrin). 
 
 

Interview: Eksperten startede med at fortælle en masse om sig selv. Hvordan fungerede 
det? 
 
Dreng 1: Jeg synes det er dejligt, fordi hvis man ikke præsenterer sig selv, før man holder et 
foredrag, eller hvis man ikke kender en person før et foredrag, så føles det lidt mærkeligt at 
skulle høre på en snakke om alt muligt, man ikke kender til. Det gør lidt nemmere at 
koncentrere sig eller lidt mere trygt at koncentrere sig, hvis man kender lidt til personen. 

− Eksperten var meget flink 
− Jeg synes, det er fedt at folk gad at bruge tid på at komme og forklare os alt det her. 
− Jeg synes, det var fedt at høre om en, der arbejder med det - og er lykkedes rigtigt godt 

med det. 
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svarede ´enig´. Dette bekræfter, at ekspertens rolle i lærernes optik er meget mere end blot et 
fagligt input, og at selve personen har stor betydning og kan stå som en rollemodel for STEM-
fagene, når han/hun er ude i klasserne.  
 
Alle lærerne er også ‘enige’ eller ‘meget enige’ i udsagnet om, at ´Der blev opbygget en god og 
tillidsfuld relation mellem elever og eksperten´. At eksperten fremstår tillidsfuld for eleverne og 
derigennem opbygger en god relation til eleverne, kan være medvirkende årsag til, at eleverne 
føler, at de lærer noget, og at flere elever oplever at have fået indsigt i, hvad man kan anvende 
naturfagene til - både bredt forstået samt i job- og uddannelsesmæssig sammenhæng. 
 
Dette retter vores opmærksomhed mod begrebet rollemodel og ekspertens mulige funktion som 
en rollemodel for eleverne under besøget. Forskning i rollemodeller peger på, at en rollemodel 
kan have flere funktioner, herunder at være handleanvisende og vise tilgængelige og potentielle 
mål samt være identitetsskabende. Endvidere viser forskning, at ’rollemodel´ oftest er et begreb 
som benyttes af interessenter og politikere, hvorimod børn kan have vanskeligt ved at forholde 
sig til, hvad rollemodeller er. Baseret på et litteraturstudie af forskning i rollemodeller peger 
naturfagsdidaktik- og skoleforsker Henriette Holmegaard på, at rollemodeller i grundskolen kan 
være med til at nuancere prototyper på STEM-identiteter ved bl.a. at udvide elevernes opfattelser 
af, hvad STEM er, hvordan man deltager og hvem der kan deltage i STEM. I grundskolen og især i 
indskoling og mellemtrin vil rollemodeller primært være kulturformidlere for STEM, mens de i 
udskolingen og gymnasiet i højere grad også kan fungere som rollemodeller for elevernes 
fremtidige uddannelses- og jobvalg (Holmegaard u.å.). 
 
Hertil må det bemærkes, at det ikke er entydigt, hvorvidt en ekspert, der besøger en klasse rent 
faktisk også opfattes som en rollemodel af eleverne. Dette kan være meget individuelt og 
afhænge af faktorer, vi forskningsmæssigt endnu ikke har fuldt overblik over. I det følgende 
sætter vi fokus på, hvad elever, lærere og eksperter i denne undersøgelse udtrykker om 
ekspertens rolle og samspillet mellem eksperter og elever. Dels for at undersøge målsætningen 
om at skabe gode match mellem elever og eksperter, og dels for at indkredse, hvorvidt og 
hvordan eksperterne opfattes og opfatter sig selv som rollemodeller. Særligt undersøges det, 
hvilke faktorer, der synes at bidrage til disse målsætninger.  
 
I grundskolen ser det ud til, at eleverne vægter troværdighed højt: Altså: Har jeg som elev tillid til, 
at det vedkommende fortæller er troværdigt og er baseret på mange års erfaring med emnet.  
 
Flere af eleverne giver direkte udtryk for, at troværdighed hænger sammen med alder og 
erfaring. Her fra to interview med elever i 8. klasse:  
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Troværdigheden hænger også sammen med, at det eksperten fortæller eller det, der står på 
slides, ikke er forkert. En elev udtrykker i interview, at han reagerede negativt på, at der stod 
noget faktuelt forkert på et slide.  
 
Det kan være forskelligt, hvad det er eleverne vægter ved eksperten som rollemodel: 
 

 

Interviewer: har det nogen betydning, hvilken alder man har. Når der kommer personer udefra, 
hvad har alder af betydning? 
 
Dreng 1: Altså jeg synes måske at jo ældre man er, så har man lidt mere erfaring, det gør det 
måske lidt mere troværdigt. Hvis der fx kommer en 21 årig ind og snakker om det, som eksperten 
snakkede om – det er ikke alle, der kan være Mark Zuckerberg eller Elon Musk og have sådan 
nogle ideer fra ung af. 
 
Interviewer: Så hvis man skal finde rollemodeller til folkeskolen skal det ikke nødvendigvis være 
unge? 
 
Pige 1: Nej 
 
Dreng 1: Altså der kan godt være nogle unge, men jeg tror, det er svært at finde – og så synes jeg 
det er mere troværdigt, hvis det er en, der har mere erfaring. 

Interviewer:  Var der andre kendetegn, I hæftede jer ved måske hans alder, højde eller tøjstil? 
 
Dreng 2: Hvis han var yngre, måske 20, så ville jeg undre mig over, hvordan at han kunne nå det 
(det eksperten havde opnået). 
 
Interviewer:  så I forventer at der kommer en med en vis alder og erfaring? 
Dreng 2: Ja 

Interviewer: Er der nogen af jer, der kunne forestille jer at blive ligesom eksperten? 
 
Dreng 1: Altså jeg kunne ikke forestille mig at blive biolog, men det ville da være dejligt at 
komme op og ramme en god årsløn. Det ville da ikke være helt dumt. Eller det at komme ud 
og fx bo i USA, det ville da være dejligt (som eksperten også havde prøvet) 
 
Pige 1: det kunne også være fedt at være ekspert inden for et område, så kunne man gå ud 
og fortælle andre om, hvordan det er, og også at man laver alle mulige forskellige ting. Han 
lavede ikke kun det der med xx, han lavede også alle mulige andre ting. 
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Selvom der kan være match mellem ekspert og elev i forhold samme køn og fritidsinteresser, 
betyder det altså ikke nødvendigvis, at eleven bliver inspireret til at gå samme vej i forhold til 
uddannelse og job. En dreng i 8. klasse udtrykker fx:   
 

 
 
 
Når rollemodeller i STEM fag er på dagsordenen, synes der er at være stort fokus på diversitet og 
især, at det har betydning for pigerne, at de også møder (yngre) kvinder som rollemodeller for 
disse områder. Mange af de interviewede elever siger dog, at det er lige meget for dem, om 
eksperten er mand eller kvinde. For en pige i 5. klasse ville det ifølge hende endda være mindre 
interessant, hvis det var en ung kvinde der kom, dog uden at kunne forklare hvorfor: 

Interviewer:  Hvad tænkte I om eksperten – han var ingeniør – fortalte han, hvad en ingeniør lavede? 
 
Dreng 3: Ja, jeg synes han forklarede det meget godt. Jeg føler ikke, det er noget for mig. 
 
Interviewer: Hvorfor? 
 
Dreng 3: Min drøm er at være fodboldspiller. Jeg kan godt lide at løbe osv. Jeg tror ikke, at ingeniør er 
for mig 
 
Interviewer: Gjorde det indtryk på dig, at eksperten også var løber, og løb ironman 
 
Dreng 3: Ja, men jeg tror bare mest, jeg vil være fodboldspiller 
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For en af lærerne spiller kønsperspektivet dog en rolle:  
 

 
 
 
For en anden lærer, der har stor erfaring med at have mange besøg udefra fra forskellige 
ordninger, fremhæver andre aspekter ved det at være gode rollemodeller. Hun peger på, ligesom 
eleverne, at det snarere er vigtigt med troværdighed, professionalisme, seriøsitet og livserfaring 
fremfor at eksperterne skal være unge, have et bestemt køn eller forsøge at være på bølgelængde 
med eleverne:    
 
 

Interviewer: Hvad hvis der kom en 20-årig pige - og fortalte om at arbejde med det her. Vil 
det gøre en forskel?  
 
Pige 1: Jeg tror, det vil gøre en meget stor forskel.  
 
Interviewer: Hvorfor? Tror du, du vil blive mere interesseret? 
 
Pige 1: Nej, jeg tror, jeg vil blive mindre interesseret 
 
Interviewer:  Hvorfor?  
 
Pige 1: Fordi det er en pige.  
 
Interviewer: Det må du lige forklare. 
 
Pige 1: Det kan jeg ikke. 
 
Interviewer: Har du det også sådan med lærere?  
 
Pige 1: Nej, det er når det er folk, der laver noget, som jeg ikke kender til. 

Interviewer: Et af formålene med ordningen er også, at eksperterne skal fungere som 
rollemodeller. Tænker du, at en udefrakommende person kan fungere som det? 
 
Lærer 1: Ja det tænker jeg sagtens. Jeg synes det var fedt, dels at han lige fik vist billeder af 
sin kæreste (der også arbejdede med STEM), så der ikke er den stereotyp, at det kun er 
drenge, der arbejder med teknologi. Det er bl.a. også derfor, at jeg selv står her som lærer – 
så de på skolen bliver bevidste om at brede tingene ud. Det er ligeså meget piger som 
drenge, det fanger.   
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Lærer 1: Vi har mange forløb både ude og hjemme, og vi har desværre også en del forløb, som ikke 
lever op til forventninger. Hvor man skyder over eller under mål – mest under vil jeg sige - hvor det 
mest bliver en sludder for en sladder (…). Men dette besøg lever 100 % op til forventningerne. 
 
Interviewer: Hvad går galt, når det ikke lever op til forventninger? 
 
Lærer 1: Det er graden af professionalisme, hvor seriøs og professionel er oplægsholderen, der 
kommer ud. Det er jo kun en grundskole – det er ikke gymnasiet - det er det, der går skævt nogen 
gange. Det er jo vigtigt, at eleverne i grundskolen får et ordentlig indtryk, ellers er det svært at få 
dem til at være seriøse og til at gå ud og vælge en uddannelse. 
 
Interviewer: Er det din opfattelse, at det har noget med køn at gøre, alder, udstråling, tøjstil eller 
lign. der gør en god rollemodel? 
 
Lærer 1: Nej, jeg tror ikke det har så meget med køn og alder og tøjstil at gøre – jeg tror mere, det er 
rollemodellens egen holdning og egen seriøsitet omkring det:Har jeg så meget på hjertet, så jeg 
ligefrem kan holde et oplæg omkring, hvordan den her uddannelse er eller at være i det her erhverv. 
 
Interviewer: Har det også noget at gøre med at turde spille sig selv i puljen? 
 
Lærer 1: Ja det kan godt være – og ja, ved du hvad, måske i virkeligheden kan det godt have lidt med 
alderen at gøre og om, hvor meget man stoler på sig selv, og hvor dybt nede man er i sit felt. 
 
Interviewer: Så det at have en relativ lang livserfaring, kan være positivt i den sammenhæng? 
 
Lærer 1: Ja, og fordi jeg tror også det bliver nemmere at svare på spørgsmål. Og det der med, at hvis 
man måske er lidt mere uerfaren, og så få et spørgsmål omkring løn, hvor man tænker – nej, det må 
jeg nok ikke svare på – eller det var da et mærkeligt spørgsmål – det kan have noget med det at 
gøre. 
 
Interviewer: Det er interessant, fordi det i søgen efter de rigtige rollemodeller ofte kommer på 
banen, at vi skal finde nogle unge osv. hvor eleverne tænker – jeg vil være som dig, men det er ikke 
det, jeg hører dig sige? 
 
Lærer: Nej, altså vi har haft en rollemodel ude i en anden sammenhæng i et andet forløb, hvor jeg 
fornemmede, at hun gjorde meget ud af at komme på bølgelængde med eleverne. Det er jo isoleret 
set en god ide, men det endte med at blive meget useriøst, og det var i virkeligheden også det, 
eleverne sagde til mig bagefter. Hvor hun gav udtryk for, at ”man kan bare dandere den, man har 
ikke travlt, fordi man kan altid få nogle penge og sådan noget” – og hvor det strittede på mig. Men 
hvor hun i virkeligheden prøvede at tækkes eleverne mere end at fortælle sin historie. Jeg synes 
egentligt, det var fejlinformation i forhold til, at det er ok at slappe af, at det er ok ikke at tage en 
uddannelse, og man kan altid vente til man bliver 28-30 år – hvor jeg siger det modsatte til dem  
hver dag.  
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For nogle eksperter kan det være lidt grænseoverskridende eller opleves som selvforherligende at 
skulle kalde sig selv for en rollemodel. De er dog bevidste om, at de godt kan have denne rolle:  
  

 
 
En af de nye og yngre eksperter gør sig eksplicitte overvejelser over at gerne ville udfordre 
elevernes evt. stereotype forestillinger om ingeniører: 
 

 
 
Elevernes, lærernes og eksperternes udsagn peger samlet set på, at der er mange nuancer af, 
hvad der forbindes med gode rollemodeller, og hvad eksperterne evt. kan være rollemodeller for. 
Det betyder dog ikke, at diversitetstænkning ikke er vigtigt, når et korps af eksperter 
sammensættes, men at billedet langt fra er entydigt. En forsigtig konklusion kan være, at 
ekspertens funktion i grundskolen i højere grad afhænger af deres troværdighed og erfaring, end 
af nærhed i forhold til elevernes køn og alder, hvorimod sådanne elementer måske kan have en 
større betydning for elever i gymnasiet, der er tættere på at skulle vælge uddannelse og job.   

Interviewer: Oplever du selv, at du er rollemodel på forskellige måder? 
 
Ekspert 1: Griner - ja, det er man vel på en eller anden måde. Man kommer jo som repræsentant 
for et job, og der er man jo en rollemodel på den måde. Det er nok sådan, jeg ser det. Jeg 
kommer som repræsentant for mit firma, og det er den rolle, jeg ser. Jeg vil også gerne have, at 
de bliver interesserede i naturfag – det er vigtigt for mig, at de får en interesse og viden om, 
hvad det går ud på. 

Ekspert 2: Normalt prøver jeg at komme ind på rejseriet og min kæreste. Min forestilling er, at 
jeg bryder stereotypen om at softwareudviklere sidder foran en skærm hele tiden.  
 
Interviewer: Oplever du selv, at du er rollemodel? 
 
Ekspert 2: Jeg håber på, at jeg bryder nogle stereotyper (..). Dem jeg håber at nå er dem, der er 
på tipping point og vise dem, at der er andre måder end stereotypen – det er den rollemodel jeg 
prøver at stille op – at man kan gøre alt muligt. Det er ikke hvad man tror, det er.  
 
Interviewer: Er det mest i forhold din uddannelse og arbejde eller også mere generelt for 
naturfag og STEM-fag? 
 
Ekspert 2: Jeg tror desværre, at jeg er præget af mit fagområde. Jeg ved ikke meget om at være 
bygningsingeniør eller andre ting, men inden for mit fagområde og job kan jeg repræsentere det 
med, at der er stort udvalg at vælge mellem i forhold til jobtilbud, hvordan man gerne vil 
arbejde, og hvor man gerne vil arbejde. Det prøver jeg at vise. Jeg kan ikke fortælle så meget om 
det andet. 
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Elevinddragende og motiverende besøg  
 
Et af målene med det nye projekt i EtF er, at EtF skal klæde eksperterne bedre på til at levere et 
varieret og motiverende besøg med høj elevinddragelse. På kurserne har der i den forbindelse 
været fokus på, at eksperterne skal forsøge at udarbejde aktiviteter eller andre måder at lave 
elevinddragende besøg på. Vores data peger også på, at elever og lærere netop fremhæver disse 
aspekter som afgørende faktorer i de gode besøg. Dette kommer fx til udtryk i de åbne 
elevbesvarelser i spørgeskemaerne, hvor eleverne har givet følgende svar på, hvad der fungerede 
godt ved besøget:   
 

 
 
De nye eksperter har i spørgeskemaerne kort beskrevet hvilke elevinddragende aktiviteter, de har 
haft med i deres besøg:  
 

 
 

− Alle opgaverne. 
− Jeg synes det var fedt, at man fik lov til at mærke og føle nogle af tingene. 
− Rumtingene. 
− Minirør med vand. 
− Jeg synes, det var sjovt, at vi fik lov til at prøve det med tandpastaen. 
− Aktiviteterne og bakterierne. 
− Han stillede mange spørgsmål. 

Ekspert 1: Det var spørgsmål og dialog. Det fungerede rigtig fint. Min tanke var, at det gav mig 
mulighed for at tilpasse undervejs og vinkle/dreje mit oplæg efter, hvad de havde lyst til at høre 
mere om. Det skal dog siges, at det var en specialklasse, så der var også svar i øst og vest og 
kommentarer, som ikke rigtig havde noget med sagen at gøre. 
 
Ekspert 2: Dialog og jeg havde medbragt lidt forskellige typer affald, og de havde selv samlet 
lidt sammen, som vi sorterede sammen. 
 
Ekspert 3: Alle eleverne skulle være en kemisk reaktion via et stykke papir, der skal overrives - 
hvor de med egne hænder oplever, hvordan en katalysator virker i en kemisk process. 
Ligeledes en diskussionsøvelse til sidst, hvor etikken i at kurere tømmermænd med en GOM 
bakterie diskuteres i grupper og efterfølgende tales om i plenum. 
 
Ekspert 4: Gæt af funktion af medbragte plastre, lav deres eget knæplaster ved at klippe og 
farvelægge, 
 
Ekspert 5: Kodning og wireframe tegning i fællesskab, 
 
Ekspert 6: Dialog og spørgsmål. 
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Derudover observerede vi under vores besøg elevinddragende aktiviteter i form af en quiz, 
spørgsmål, konstruktion af app. og et forsøg med at finde tandpasta med enzymer. Sidstnævnte 
aktivitet var i forbindelse med et besøg i 5. klasse. Alle eleverne fik et rør med væske, hvor de 
skulle putte lidt tandpasta ned i og ryste, og herefter se på, hvorvidt væsken skiftede farve. 
Forsøgene skulle bl.a. vise forskellen på tandpasta i forhold til enzymers rolle.  
 
Eksperten bag forsøget forklarer:  
 

 
 
I interviewene giver eleverne udtryk for, at de synes øvelsen var sjov. En af drengene nævner det 
som det sjoveste ved besøget, og synes det var spændende at se, hvordan væsken udviklede sig. 
Det havde også en særdeles positiv betydning, at alle eleverne fik et rør og selv skulle lave 
forsøget.  
 
Som eksperten giver udtryk for, har vedkommende et ønske om at have flere forsøg med i sit 
besøg, men peger dog på, at det kan være tidskrævende for eksperterne at planlægge det, især 
hvis det indebærer, at man skal have remedier med til alle elever. At rammerne kan have 
betydning for eksperternes mulighed for at lave elevinddragende aktiviteter kom også til udtryk 
ved et andet observeret besøg, hvor eksperten ganske kort før besøget fandt ud af, at det 
involverede 4. 6-7 klasser, og at tiden kun var på 45 minutter mod hans foretrukne tidsangivelse 

Interviewer: Du er jo god til at stille en masse spørgsmål til eleverne, og så havde du 
aktiviteten med rørene. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du har valgt den aktivitet, og de 
spørgsmål, og hvordan eleverne responderer på dem? 
 
Ekspert 1: Jeg har brugt forsøget i rigtig lang tid, jeg synes det fungerer godt – det er noget 
fra deres hverdag, vi prøver at kigge på. Jeg har også nogle gange haft dem til at tage deres 
egen tandpasta med, så de kan se, hvordan det fungerer, når de kigger på det. Det synes de 
også, er meget sjovt. 
 
Interviewer: Hvordan synes du, de reagerer på den undersøgelse, de skal lave – at de får et 
rør og får lov at sidde med det.  
 
Ekspert 1: Jeg føler, at det får dem engageret og aktiveret, fremfor bare sidde og lytte og 
jeg fortæller en masse. At de bliver aktivt involveret i det, vi skal snakke om, så det synes jeg 
er vigtigt. Jeg har fået feedback om, at de faktisk gerne vil have flere forsøg, og det har jeg 
prøvet at tænke lidt over, om det kunne være muligt at tage lidt flere forsøg med. 
 
Interviewer: Det hænger vel også sammen med, hvor meget tid man lige får? 
 
Ekspert 1: Det kræver også en del forberedelse, når jeg – specielt hvis man skal have dem 
alle i gang – en ting er, at jeg sagtens kan tage noget med, som jeg står og laver. En anden 
ting er, hvis man gerne vil have dem til at lave noget. Så bliver det lige pludselig en stor 
opgave. Men jeg synes det er en god ide at lave nogle forsøg. 
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på 1 ½ time. Normalt inkluderer ekspertens besøg en øvelse, hvor eleverne selv eller i mindre 
grupper skal sidde med en computer og tegne/programmere en app. Ved dette besøg måtte 
eksperten dog lave øvelsen i plenum og trække forskellige elever op for at udføre opgaverne. 
Trods aktiviteten foregik i plenum, synes eleverne dog stadig, det havde været interessant: 
 

 
 
 
Formidling  
 
Elevernes respons på og udbytte af besøget hænger også i høj grad sammen med ekspertens 
formidlingskompetencer. Flere elever fremhæver netop formidling som det, der var godt ved 
besøget. Fx skriver de: 
 

 
 
I et elevinterview i 8. klasse, er det også ekspertens formidlingsevne, eleverne nævner som det 
første, da de bliver spurgt til deres oplevelse af besøget overordnet set: 
 

Interviewer: Hvad synes I var interessant eller sjovt ved besøget? 
Pige 1: Jeg synes det med appen, var interessant. 
Dreng 1: Noget jeg ikke vidste, var appen. 
Dreng 2: At se, hvordan man gjorde tingene. 
Dreng 3: At komme op og prøvede det der (…). 
Pige 2: Ja og se hvor meget der ligger bag en knap. 
 

− Billederne. 
− Powerpoint-præsentationen var helt super. 
− Jeg synes, der blev forklaret virkelig godt. Alle de ord der blev fortalt blev forklaret og 

det var spændende. 
− Eksperten var meget dygtig til at forklare. Eksperten var god til at vise, at 

natur/teknologi er spændende. 
− Hans måde at forklare ting på. 
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Hvad fungerede mindre godt ved besøgene? 
 
At de ovenstående positive elementer har en stor betydning for elevernes oplevelser af besøget 
bekræftes også, når eleverne skal beskrive, hvad der fungerede mindre godt eller komme med 
forbedringsforslag. Her peger eleverne i spørgeskemaer og interviews fx på formidling, bedre 
variation i besøgets indhold og struktur, herunder flere elevinddragende aktiviteter samt det 
faglige niveau:  
 

 
 
 

Interviewer: Hvad oplevede I ved besøget overordnet? 
 
Dreng 1: Det var meget spændende, han var god til at forklare. Han snakkede på en måde så 
det ikke blev kedeligt. Man havde lyst til hele tiden at høre efter. 
 
Pige 1: Jeg synes, han havde nogle spændende emner og det var meget information man 
fik. 
 
Interviewer: På den gode måde? 
 
Pige 1: Ja han gjorde det også, så man kunne forstå det 
 

            

− Måske lidt mere inddragelse – det var meget at vi skulle lytte. 
− Det kunne være lidt kortere. 
− Snakke højere. 
− Mindre snak. 
− At man måske ikke sad stille i 1 time og 25 min. 
− Hvis der var en mikrofo, så man kunne høre bedre. 
− Flere forskellige ting måske en video eller en Kahoot! 
− Fortæl mere om uddannelsen. 
− Flere fysiske øvelser. 
− At der var lidt mere forsøg. 
− Flere aktiviteter - eller bare lige én mere. 
− Måske skulle nogle af tingene være mere på dansk, da ordene er rimelig svære i forvejen. 
− Lidt mere info om de naturfaglige fag. 
− Der var mange svære ord. 
− At få mere at vide om hans firma.  
− Fortæl mere om uddannelsen - fx med billeder fra studierejser. 
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Baseret på vores observationer kan vi pege på, at det ikke kun er mængden af elevinddragende 
aktiviteter, øvelser eller spørgsmål, der har betydning, men også i høj grad, om de giver mening i 
forhold til det faglige fokus for besøget og/eller ekspertens uddannelse eller job. Fx observerede 
vi en ekspert, der lavede en quiz med eleverne. Her var det kun ét ud af de 9 quiz-spørgsmål, der 
relaterede til den information, de havde fået under besøget, så eleverne kunne ikke svare på 
spørgsmålene, og udtalte også efterfølgende, at spørgsmålene ikke helt gav mening for dem. Det 
er også vigtigt, at give bedre tid til, at eleverne kan svare på spørgsmålene, og at de har 
forudsætninger for at kunne svare på dem.  
 
Vi så endvidere på flere besøg, at eksperterne tog  ’klasserumsstemmen’ som udtryk for, at alle 
eleverne forstod eller kendte til det, eksperten spurgte ind til, men hvor det i virkeligheden kun er 
enkelte elever, der svarer og som kommer til at blive repræsentanter for hele klassen.  
 
Fx:  
Ekspert: Kender I alle sammen …?  
3-5 elever: Ja… 
Ekspert: Godt, så ved I også godt at ….   
 
Der var også eksempler på, at eksperten mest var i dialog med enkelte meget interesserede 
elever fx i udveksling af spørgsmål og svar eller i forbindelse med aktiviteter. Her lod resten af 
klassen til at falde lidt fra eller blive overladt til sig selv. Klasseledelse og det at jonglere med at få 
så mange elever som muligt til at deltage og lytte aktivt i besøget, kan være en udfordring for 
eksperterne, der ikke er uddannet til dette. Netop dette giver en af de mere erfarne eksperter 
udtryk for:   
 

 
 
Disse udfordringer viser det vigtige i, at kurset forsøger at klæde eksperterne didaktisk på til at 
kunne planlægge og gennemføre elevinddragende besøg og greb til at håndtere mange elever, 
herunder urolige elever. De viser også vigtigheden i, at forventningerne til lærerne tydeliggøres 
og afstemmes i forhold til deres rolle i klasseledelsen. En anden ekspert peger også på lærerens 
vigtige rolle med at understøtte besøget, og skriver bl.a.:  
 

Interviewer: Hvad oplever du, kan være de største udfordringer med elever på mellemtrin, 
og når du gennemfører besøg 
 
Ekspert 1: Det kan være udfordrende, hvis det kører skævt. Jeg synes nogle gange, jeg 
oplever, at der kan være nogle elever, der får det til at køre lidt af sporet. De kan være 
meget støjende, og det kan nærmest være umuligt for mig at få dem til at være rolige. Altså 
hvis læreren heller ikke rigtig hjælper, så føler jeg mig en meget svær situation, fordi jeg har 
faktisk ikke de kompetencer til at håndtere sådanne elever.  
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Eksperten oplevede selv det positive ved, at læreren brød ind i de tilfælde, hvor vedkommende 
kunne se, at eleverne ikke helt forstod en pointe eller kendte det fagbegreb, som eksperten 
brugte.  
 

Lærernes generelle opfattelse af ordningen og besøget 
 
Lærerne er generelt meget tilfredse med besøgene og eksperterne, og de vil alle anbefale 
ordningen til andre lærere. De skriver bl.a. i spørgeskemaerne:  
 

 
 
I interviews udtaler de bl.a.  
 

 
 

Ekspert 2: Klasseleddelse er super centralt - her var der 3 ottende klasser samlet så ialt ca 60 
elever, og der var 4 undervisere på, der kendte børnene, så det fungerede rigtigt godt. Det 
er utroligt svært at vide, hvilke terminologi man kan bruge til de unge, da simple termer fra 
biologien kan være fremmedord for dem. Ville gerne have inkluderet en mulighed for, at de 
kunne spørge, hvad bestemte ord betød (jeg bruger dem bare i flæng). Underviserne var 
gode til at bryde ind og spørge til begereber, de vidste de unge ikke havde styr på.  
 

− Det var meget lærerigt og faktisk ikke kedeligt. 
− Super godt foredrag, som blev præsenteret på en “spiselig” måde for 8.klasse.  
− Det var et virtuelt besøg, og det fungerede virkelig godt. 
− Det var godt. 
− Meget spændende - også for læreren.  
 

Lærer 1: I virkeligheden meget mere tjekket end mange andre besøg er. Der er fuldstændig 
styr på det, så man ved, at man får noget kvalitet ud. 
 
Interviewer:  Hvad er dit overordnet indtryk af besøget? 
 
Lærer 1: Meget positivt. Fantastisk formidling af svære emner. Eksperten formåede at gøre 
det interessant og forståeligt. Jeg kender mine elever godt, og kunne se, at de var meget 
interesserede i det og forstod også mange af tingene. Så fantastisk formidling. Og faktisk 
også hans præsentation af sig selv, hvor han får det ned på jorden – at han også bare er et 
menneske, har børn, har en hund, træner fodbold i fritiden. Selv om han har et job, som er 
ret vanskeligt og kræver meget. Så den kombination var meget meget god. 
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Eksperternes generelle opfattelse af ordningen, kurset og samarbejde 
med lærerne 
 
Eksperternes bevæggrunde for at være med i ordningen 
 
Der kan være flere grunde til at melde sig som ekspert i ordningen. De interviewede eksperter 
nævner bl.a.  
 

 

 

Interviewer: Hvorfor har du tilmeldt dig ordningen? 
 
Ekspert 1: Kan godt lide at formidle stof. Da jeg var under uddannelse, var jeg også 
involveret i at uddanne og hjælpe til. Fx laboratorieøvelser. Det er sjovt ,og det giver mig en 
masse, og jeg håber, jeg kan give andre noget. 
 
Interviewer: Hvad synes, du det giver til dig? 
 
Ekspert 1: Det er noget helt andet, end jeg foretager mig til hverdag. Det synes jeg, er godt  
- at opleve noget andet. Jeg kan godt lide de friske unge mennesker. Jeg går normalt blandt 
voksne mennesker, så det er rart at komme ud blandt unge mennesker og se, hvad de 
tænker. De har også nogle meget interessante spørgsmål, de kan finde på at sige, noget jeg 
ikke selv tænker over. 
 
Interviewer: Får du nogle kompetencer med, du kan bruge i dit arbejdsliv og karriere? 
 
Ekspert 1: Ja, det synes jeg også – den der interaktion med at være sammen med andre 
mennesker – det får man i høj grad udfordret, når man er ude 

Interviewer: Hvorfor har du tilmeldt dig ordningen som ekspert? 
 
Ekspert 2: Jeg har en drøm om, at når jeg går på pension eller nærmer mig det, vil jeg gerne 
undervise. Har undervist ved siden af i min uddannelse i folkeskolen og gymnasiet. 
Da jeg kommer til firmaet, så opdager jeg, at det har samarbejde med EtF. Det er meget 
givende.  
  
Interviewer: Synes du, du får du nogle kompetencer med, som du kan bruge i dit arbejdsliv 
eller CV? 
 
Ekspert 2: Det er helt sikkert gavnligt for mig. Der er en meget hård stereotyp af xx, at de 
ikke kan kommunikere, så hvis du kan skrive på dit CV, at du er i stand til at videregive 
information til andre og især nogle, der ikke er inde for feltet, så er det et meget stærkt 
punkt.  
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Eksperternes oplevelser af samspil med lærerne 
 
I det åbne svarkategorier i spørgeskemaerne har eksperterne haft mulighed for at skrive 
uddybende kommentarer til samarbejdet med læreren. Her fremgår det, at samarbejdet generelt 
har fungeret godt, mens en enkelt gerne ville have haft at vide, at der skulle være et kraftigere 
fokus på uddannelse og karriere. Eksperterne skriver: 
 

 
 
De interviewede eksperter har forskellige oplevelser af kommunikation og samspil med lærerne.  
 

 
 
 
Eksperternes syn på EtF kurser 
 
Eksperterne finder kurserne på EtF særdeles gode i forhold til at klæde dem på til besøgene. Her 
peger de bl.a. på:  

- At det er godt, at de skal præsentere deres ide for andre, og får feedback på deres 
præsentation.  

- At der fokuseres på at planlægge elevinddragende aktiviteter. 
- At der gives input til, hvordan besøget kan struktureres, så det bliver varieret.  

Ekspert 1: Jeg havde en fin dialog med læreren og samarbejdet i klasserummet fungerede 
rigtig godt. De deltog i dialogen, og vi fik gang i diskussionerne på den måde. 
 
Ekspert 2: Godt samarbejde. De gjorde meget for at involvere og inddrage klassen. Igen 
virkede det som om, de var glade for besøget, og at de mente, klassen havde fået noget ud 
af det.  
 
Ekspert 3: Egentligt ok - ville gerne have haft lidt mere info om, at jeg skulle have fokuseret 
mere på karrierelæring - havde ligeledes fået den forkerte adresse til foredraget, men 
heldigvis var jeg i god tid og kunne køre til den rigtige skole. 
 
Ekspert 4: Lærerne var gode til at holde ro i klasserne og understøtte, når eleverne 
arbejdede selv. 

Interviewer: Har du haft dialog med læreren inden, og hvad har I aftalt? 
  
Ekspert 1: På et besøg var der virkelig god kommunikation – jeg vidste, hvor mange klasser, 
og hvem der var lærere 2-3 uger før. Dette besøg var der lidt – det var den forkerte adresse, 
der blev skrevet ind, og der var noget tidsmæssigt – men vi kom i mål. Men jeg kan godt 
forestille mig, at andre måske var bakket ud, når det 2 dage før blev ændret til, at det var 4 
klasser du skulle præsentere for i stedet for 1. Det var heldigt, at jeg lige kunne omtænke 
min undervisning.  
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En af de mere erfarne eksperter har også deltaget i et lidt mindre ’spot-kursus’ udbudt af EtF, 
hvor en skuespiller gav input. Han udtaler:  
 

 
 

Fremadrettede forbedringsforslag  
 
Opsummerende kan der på baggrund af den indsamlede data peges på en række 
forbedringsforslag.  
 
Lærernes forbedringsforslag 
En af lærerne, der var meget imponeret over eksperten kom med følgende råd til andre eksperter:  

- Vær seriøse og professionelle, og hav i baghovedet, at det er børn, unge mennesker på 13-
14-15, så få gjort det spiseligt, vær personlig. Få egen person med ind, så det bliver 
nemmere at forstå og ikke bliver så distanceret mellem eksperter og elever.  
 

En anden lærer peger på, at der er brug for større udbredelse af ordningen. Fx at EtF kan indrette 
nogle blokke på hjemmesiden, der retter sig mod de forskellige fagfællesskaber, der findes på 
skolerne. Her kunne der også fremhæves, at det ikke kun er i STEM-fagene, at besøgene kan 
finde sted. Fx kan det være relevant at lave en app også i danskfaget. Vedkommende peger 
endvidere på, at det er hendes erfaring, at det netop er STEM-lærerne, der kan være vanskelige at 
få til at opsøge og inddrage sådanne besøg, fordi de ofte er meget optagede af at leve op til det 
faglige rammer for fagene.  
 
Eksperternes forbedringsforslag 
 
Eksperterne peger bl.a. på kommunikation, rammer og kurser, når de spørges til 
forbedringsforslag. De nævner bl.a.:   
 

Ekspert: Nu var der det her lille seminar med hende skuespilleren i sidste uge – det var 
rigtigt godt. Det kunne jeg godt savne, at der var lidt mere af – fordi det giver et indspark til, 
hvordan man ellers kan gøre eller gøre det på en lidt anden måde. Ellers bliver det bare lidt 
en rutine at komme ud. Så det er godt at få nogle input til, hvordan man kan gøre – nogle 
nye ideer. 
 
Interviewer: Så det er måske et af de råd, du gerne vil give til EtF – at du gerne vil have nogle 
korte indspark til jer erfarne eksperter som hende skuespilleren? 
 
Ekspert: Ja – ellers så har det en tendens til at blive meget rutine, og måske ikke nær så 
spændende, fordi jeg synes, det skal udvikles. Det er selvfølgelig op til en selv, men det er 
også rart at få noget input til, hvordan man kan gøre tingene anderledes 
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- Det er vigtigt, at informationerne om klassetrin og antal elever passer og er på plads 
tidligt. Gerne når besøget bookes.  

- At det er de rigtige oplysninger, der står i skemaet (fx adresser på skoler).  
- At det fagligt ikke fungerer så godt at mikse klassetrin i et besøg.  
- At det kan være vanskeligt at foretage besøg i specialklasser, særligt fordi eksperterne 

ikke har nogle faglige forudsætninger for at vurdere elevernes faglige og sociale 
kompetencer.  

- At kurset giver redskaber til, hvad man gør, hvis læreren ikke håndterer rollen som 
klasseleder. 

- At det er godt med spot-kurser, der især for de mere erfarne eksperter kan hjælpe dem 
med hele tiden at udvikle deres besøg.  

- At der kan være forskellige typer af besøg. Fx at en ekspert også kan tilbyde og komme på 
besøg i forbindelse med en fagdag, så der er bedre tid.  

 
Øvrige forbedringsforslag 
 
Besvarelser og udsagn fra både elever, lærere og eksperter peger på, at ekspertens formidling og 
opbygning af besøget spiller en betydningsfuld rolle for elevernes oplevelse af besøget samt dets 
relevans. Derfor vil vi anbefale, at eksperterne klædes godt på til at formidle og strukturere deres 
besøg. Her kan der peges på nedenstående fokuspunkter: 
 

 
 
 
Endvidere kan vi pege på følgende elementer:  
 
 Det er en god ide, at læreren og eksperten inden besøget har afklaret vægtning af fokus 

for besøget (det faglige, uddannelses- og karriere, motivation for STEM-fag), besøgets 
rammer (tid, lokaler, antal elever, mulighed for øvelser, evt. remedier osv.) samt roller i 
forhold til klasseledelse.  
 

 Rammer: Besøgene synes at fungere bedst, hvis der er god tid til besøget. De besøg vi 
observerede, hvor tiden var knap (45 minutter). var der ikke så meget tid til 
elevinddragende aktiviteter, og til at eksperten også kunne nå at fortælle om sin 

− Det er godt at have en klar - men varieret - struktur. 
− Strukturen i oplægget præsenteres for eleverne fra starten. 
− Den personlige fortælling er vigtig - men må ikke blive for lang. 
− Eksperten må meget gerne om sin familie, sine interesser og rejser samt hvorfor 

han/hun blev interesseret i at gå ´STEM-vejen´. 
− Det er vigtigt fra starten at sige tydeligt, at spørgsmål undervejs er velkommen.  
− Brug tid på elevernes spørgsmål og kom godt rundt i svaret. 
− Fokus på meningsfyldte elevaktiverende øvelser, aktiviteter og spørgsmål, som har 

noget med selve oplægget og det faglige emne at gøre.  
− Undgå at bruge firmasprog og engelske udtryk (også i PowerPoint) 
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personlige og faglige fortælling. Det er også en fordel, hvis der ikke samles for mange 
klasser, så besøget får karakter af en forelæsning. Ligeledes er det vigtigt, at selve lokalet 
muliggør, at eleverne kan arbejde individuelt eller i grupper med forskellige øvelser.  
 

 Fordeling af roller i forhold til klasseledelse: Her peger eksperterne på, at de gerne vil have 
at lærerne aktivt tager rollen som klasseleder, og hjælper eksperten med at skabe ro og 
evt. gøre opmærksom på, hvis eksperten skal uddybe noget af det, vedkommende taler 
om eller bruger fagord, som eleverne ikke forstår.  

 

Opsamlende konklusion 
 
På baggrund af denne første runde af indsamlede data, kan vi meget overordnet pege på, at langt 
de fleste elever er begejstrede for at få en ekspert på besøg i klassen. De fleste elever får også et 
stort udbytte af besøgene. Det er også den klare fornemmelse man får, når man sidder med i 
klassen som observatør, og når man taler med elever og lærere efter besøget. Eleverne finder det 
overordnet set interessant at høre om eksperternes uddannelse, job og personlige fortælling, 
hvilket også bekræftes af lærerne. Eksperterne bekræfter også, at de oplever, at eleverne var 
interesseret i deres personlige liv.  
 
Lærerne er yderst tilfredse med ordningen og synes, at eksperterne er dygtige. De finder også 
selv oplæggene interessante. Lærernes begrundelser for at bruge ordningen er, at besøget taler 
ind i en tiltænkt kobling til det, de ellers har om i naturfag og/eller i forbindelse med uddannelse- 
og joblæring på de ældre klassetrin. Det er dog også tydeligt i lærerens besvarelser i 
spørgeskemaet, at eksperten kan være med til at motivere eleverne - både med deres 
personlighed, deres faglighed og med deres medbragte aktiviteter. Dette peger også på, at 
lærerne har en mulig pointe, når de påpeger, at eksperten kan fremstå som en rollemodel for 
eleverne.  
 
Eksperternes præsentation af eget uddannelses- og karriereforløb ser ud til at inspirere, således 
at flere elever efter besøget har fået lyst til at gå STEM-vejen, når de skal til at overveje mulige 
uddannelsesveje. Det kan skyldes, eksperternes konkrete eksempler på, hvordan faglig viden 
bruges ‘i virkeligheden’ og deres personlige fortællinger om uddannelse og job. Det 
kønsperspektiv, som træder frem i dataindsamlingen peger på, at der er over dobbelt så mange 
drenge end piger, som havde planer om job og uddannelse inden for naturvidenskab og 
teknologi, inden eksperten kom. Opdelingen efter køn har frembragt et interessant indblik i, at 
det især er pigerne, som har ændret holdning på spørgsmålet. Inden besøg af en ekspert var det 
kun omkring 5% af pigerne, som kunne tænke sig at arbejde med STEM, mens dette tal stiger til 
ca. 30% efter besøg. Dette må siges, at være en markant stigning.  
 
Det kan endvidere konkluderes, at stort set alle elever tilkendegiver, at besøget gav dem en god 
ide om, hvad naturvidenskab og teknologi kan bruges til i deres hverdag. Dette kan bl.a. hænge 
sammen med, at eksperterne både taler om vaskepulver, tandpasta, computere, mobiltelefoner, 
kæledyr og krydrer de faglige historier med personlige fortællinger. Denne hverdags- og 
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samfundsorienterede værdi af besøgsordningen kan tjene som en væsentlig legitimering af 
besøgsordningens fremtidige virke. 
 
Det kan endvidere konkluderes, at ekspertens formidlingsevne og besøgets struktur spiller en stor 
rolle for elevernes opfattelser af besøgets udbytte. Det træder tydeligt frem, at eksperterne har 
været langt omkring i deres emne og fortællinger, hvilket eleverne finder inspirerende. 
Eksperterne er dygtige og formår på relativt kort tid at komme ind på mange forhold - både 
private og faglige. Det er ligeledes iøjnefaldende, at de i høj grad giver et positivt indtryk på 
eleverne, mens de er sammen med dem i klasserne. 
 
Resultaterne peger på, at besøgsordningen har potentiale til at opfylde de kortsigtede elevmål i 
effektkæden bl.a. ´flere besøg, hvor eleverne kan spejle sig i eksperten´ samt målet om ´flere 
positive oplevelser og mere læring´. Det kortsigtede lærermål fra effektkæden om ’flere 
meningsfulde besøg, der relateres til undervisning og karrierelæring´ ser også ud til at kunne 
opfyldes via besøgsordningen. Det langsigtede mål om ´øget almen dannelse inden for STEM-
området´ synes ligeledes at være opnåeligt. Både elever og lærere mener, at besøgene kommer 
omkring mange perspektiver på det naturfaglige og teknologiske område. Besøgsordningen ser 
også ud til at kunne bidrage til det andet langsigtede mål ´flere elever er positive over for STEM 
og kan se sig selv i en STEM-uddannelse eller et STEM-job´. 
 
Dermed ser det ud til, at besøgene lever op til mange af de formulerede mål og sammenhænge i 
effektkæden, men også, at elever og læreres oplevelser af besøgets relevans og succes ikke 
afhænger af, at samtlige mål opfyldes. Disse foreløbige konklusioner peger således på, at 
besøgsordningen Book en ekspert fungerer særdeles godt, opfylder en række af de formulerede 
mål og delmål samt opleves som interessant og givende af både elever, eksperter og lærere. Den 
næste del af evalueringen, hvor der vil blive indsamlet data fra mange flere elever og observeret 
og interviewet ved dobbelt så mange besøg, vil vise, hvorvidt ovenstående eller andre 
konklusioner kan drages.   
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Bilag 1: Spørgeskema til elever, lærere og eksperter 
 

Spørgeskema til elever Book en ekspert Grundskolen 
 

Du og din klasse har haft besøg af en ekspert, som har fortalt jer om sit arbejde og uddannelse inden for 
naturvidenskab og teknologi. For at få mere at vide om, hvordan du har oplevet besøget, vil vi bede dig 
svare på følgende spørgsmål. Dine svar behandles anonymt, og ingen kan derfor se, hvad netop du har 
svaret. Besvarelserne har til formål at evaluere og udvikle eksperters besøg på skoler 
 
Angiv Skole 
Angiv Klassetrin 
Køn 

- Dreng 
- Pige 
- Ønsker ikke at oplyse 

 
Besøget gav dig en god idé om, hvad naturfagene kan bruges til 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Besøget gav dig en god ide om, hvad man kan arbejde med, hvis man har en 
naturvidenskabelig/teknologisk uddannelse 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Der var en god sammenhæng mellem besøget, og det vi ellers har om i naturfag 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg har fået ny spændende viden om naturfag 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 
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Det var spændende at deltage i aktiviteter/opgaver/svare på spørgsmål 
- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg fik en ny viden ved at deltage i aktiviteterne/opgaverne/spørgsmålene 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg synes besøget viste, hvordan naturfag er relevant i min hverdag 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg synes naturfagene, matematik og/eller teknologifagene i skolen er spændende 
 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Efter besøget har jeg fået mere lyst til arbejde med naturvidenskab, teknologi eller matematik i skolen 
 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Inden vi fik besøg, har jeg haft lyst til at arbejde med naturvidenskab, teknologi eller matematik, når jeg 
bliver voksen. 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 
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Efter besøget har jeg fået mere lyst til arbejde med naturvidenskab, teknologi eller matematik, når jeg 
bliver voksen 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Hvad synes du var godt ved besøget? (Skriv) 
 
Hvad synes du kunne være bedre (Skriv) 
 

Spørgeskema til lærere Book en ekspert Grundskolen 
 

Du har benyttet dig af ordningen ’Book en ekspert’ fra Engineer the Future.  I den forbindelse vil vi gerne 
have dig til at svare på følgende spørgsmål. Dine svar vil indgå i anonymiseret form i en større evaluerings-
undersøgelse med henblik på at kunne forbedre og udvikle ordningen. 
 
Navn på din skole 
Hvilket klassetrin havde besøg 
 
Der blev opbygget en god og tillidsfuld relation mellem elever og eksperten 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Eksperten fremstod som en god rollemodel for sit arbejdsområde 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Besøget er en integreret del af et fagligt emne i min naturfagsundervisning 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 
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Jeg bruger besøget til at gøre eleverne job- og uddannelsesparate 
- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Eksperten formåede at inddrage eleverne på en god måde  

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Generelt var besøget motiverende for eleverne  

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Ekspertens imødekommende personlighed var med til at hæve elevernes motivation 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Ekspertens faglighed var med til at hæve elevernes motivation 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Ekspertens medbragte aktivitet/praktiske opgave var med til at hæve elevernes motivation 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
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- Ved ikke 
 
Eksperten varierede besøget og var på den måde med til at hæve elevernes motivation 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg oplever, at besøget er relevant i forhold til at vise nye perspektiver på STEM-fag 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg oplever, at besøget er relevant i forhold til elevernes valg af uddannelse og/eller karrierevej? 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Uddybende kommentarer til ekspertens besøg i klassen 
 
Uddybende kommentarer til samarbejdet med eksperten 
 
Vil du anbefale book en ekspert ordningen til dine kollegaer? 
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Spørgeskema til ekspert. Book en ekspert Grundskolen 
 
Du har været på besøg på en skole i forbindelse med ordningen ’Book en ekspert’ fra Engineer the Future. I 
den forbindelse vil vi gerne have dig til at svare på følgende spørgsmål. Dine svar vil indgå i anonymiseret 
form i en større evaluerings-undersøgelse med henblik på at kunne forbedre og udvikle ordningen. 
 
Navn 
Hvilken uddannelse har du? 
Hvad er din jobtitel: 
Beskriv kort hvad dit besøg handlede om: 
 
Jeg oplevede, at eleverne var interesserede i at høre om mit arbejdsliv. 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg oplevede, at eleverne var interesserede i at høre om mit personlige liv.  

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Jeg tror, eleverne fik en god fornemmelse for, hvad en naturvidenskabelig/teknologisk uddannelse kan 
føre til af jobmuligheder. 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Inden besøget havde jeg en god dialog med læreren om, hvordan mit besøg kunne kobles til den øvrige 
undervisning 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Beskriv hvilken aktivitet/praktisk opgave, du lavede med klassen. (Hvis du primært arbejdede ud fra 
spørgsmål og dialog må du gerne fortælle om dine tanker i den forbindelse). 
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Eleverne deltog aktivt i aktiviteten/aktiviteterne/opgaverne/spørgsmålene 
- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Kurset fra EtF har klædt mig godt på til mit besøg 

- Meget enig 
- Enig 
- Hverken/eller 
- Uenig 
- Meget uenig 
- Ved ikke 

 
Uddybende kommentarer til dit besøg i klassen 
 
Uddybende kommentarer til samarbejdet med læreren 
 
Uddybende kommentarer til kurset i EtF 
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Bilag 2. Interviews med elever, lærere og eksperter 
 

Interviewguide elever 
 

Tema fra effektkæde Interviewspørgsmål 

Effektkæde elever:  
Bedre match mellem elever og rollemodeller 

Bedre match 
mellem elever og 
rollemodeller 
 

Prøv at beskrive en person der arbejder med naturvidenskab og 
teknologi 
Kender I nogle, der arbejder med dette? 
Hvordan synes I, eksperten I har haft på besøg passer med den 
opfattelse - og har besøget ændret ved jeres syn på det? 
 
Havde det en betydning at eksperten var kvinde/mand/øvrige køn! , 
alder? Evt. andre ´kendetegn´ ved eksperten du hæftede dig ved? 

Det personlige Kan du forestille dig at være som hende/ham? 
 
Hvad var særligt interessant ved han/hendes arbejde, uddannelse, liv? 
Løn? 

gRollemodel for fagene Hvilke job forbinder du med naturfag og teknologi? 
 
Kan du forestille dig at arbejde inden for naturfag eller teknologi? 
Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 
Hvilken betydning har løn og penge? Samarbejde/fællesskab, familieliv, 
verden som et bedre sted osv. bæredygtighed… osv. 

Effektkæde elever: Elevinddragende og motiverende besøg 

Aktiviteter/elevspørgs
mål/opgaver 

Var det I skulle lave interessant? Sjovt?  Hvordan? 
Kunne I finde ud af det? Gav den et nyt syn på naturfag? Bekræftede 
den jeres syn på naturfag? 
Gav det lyst til at lave flere undersøgelser? 
Fik I ny viden ved at lave aktiviteterne/opgaverne/svare på 
spørgsmålene? 
(Spørgsmålene tilpasses de observationer, som er foretaget under besøget 
dvs. alt efter om de har lavet en aktivitet, opgaver, svaret på spørgsmål). 

Besøgets relevans Hvad var godt ved besøget? Hvorfor? 
Hvad var mindre godt ved besøget? Hvorfor? 

Effektkæden elever og lærere: Kobling til øvrig undervisning/fagets officielle rammer (læreplaner) 

STEM i skolen Hvordan oplever I naturfagene på skolen? 
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Opfattelse og 
deltagelsesmuligheder 

Er de interessante? Hvorfor - Hvorfor ikke? 
Hvad laver I normalt? 
Synes du at du kan finde ud af det, I skal lave og lære? 

Sammenhæng med 
øvrig undervisning 

Hvordan synes du det vedkommende fortalte og det I lavede hænger 
sammen med, hvad I normalt lærer om og laver i STEM-fagene 

 Det hun//han sagde om xxx giver det mening i forhold til den opfattelse 
du normalt har af STEM fag? 

 Har vedkommende vist nye sider af fagene? 

Effektkæde elever: Besøgets hænger sammen med elevernes hverdag 
 
Resultater på lang sigt. Flere elever bliver positivt stemt overfor STEM og kan se sig selv i en 
STEM-uddannelse eller et STEM-job 
 
(Disse effekter kan vi ikke måle direkte, da de ligger langt ude i fremtiden. Men vi forsøger ved at 
spørge til elevernes og lærernes forestillinger om langtidseffekter) 

STEM i samfundet Hvad er naturvidenskab og teknologi egentlig - hvad handler det om i 
forhold til samfundet?   
I hvilken grad mener du, at naturfag og teknologi er en vigtig del af 
samfundet? 

 Taler I jobmuligheder med jeres naturfagslærere? Hvad taler I så om?  
Kunne I tænke jer at man talte mere om job og uddannelsesmuligheder 
i fagene/naturfagene? 

Videre 
uddannelse/karriere 

Har du en ide om, hvad du gerne vil arbejde med - eller hvilken 
uddannelse, du gerne vil på. Har det ændret sig efter besøget? 

Hverdag Det hun//han sagde om xxx giver det mening i forhold til din hverdag 
Hvad arbejder dine forældre med? Hvilken uddannelse har de? 

 

  



Delrapport: Evaluering af EtF-ordningen Book en ekspert til grundskolen. 
47 / 51 

Interviewguide lærere 
 

Tema fra effektkæde Interviewspørgsmål 

Effektkæde elever: Bedre match mellem elever og rollemodeller 

Ekspertens personlige 
fortælling til eleverne 
(rollemodel)  

Hvilken betydning vurderer du ekspertens personlige 
fortælling havde på eleverne? 
(Fortælling om uddannelse, liv, interesse i faget) 

Opfattelse af, hvad en 
rollemodel er 

Hvordan mener du, at en udefrakommende person 
kan virke som rollemodel for elever - generelt? 

Opfattelse af, hvad en 
rollemodel er for dine elever 

Hvordan mener du, at en udefrakommende person 
kan virke som rollemodel for dine elever - specifikt? 
Hvilke elementer i undervisningen mener/føler du 
selv, at du har vanskeligt ved at opfylde? Og kan BEE-
ordningen være med til at udfylde de huller? 
Hvad kan en type af rollemodel byde ind med, som du 
ikke selv kan byde ind med? 

Forskel Hvorfor er der evt. en forskel på dine elever og elever 
generelt i forhold til deres reaktioner på eksperten? 

Effektkæde elever: Elevinddragende og motiverende besøg 

Motiverende besøg Hvordan fungerede opbygningen af besøget og 
fordelingen af de forskellige elementer?  

Elevinddragende aktiviteter Hvordan synes du 
oplægget/aktiviteterne/spørgsmålene passede til 
elevernes niveau? 
Hvordan fungerede disse - hvordan responderede 
eleverne på den (forskel på reaktioner, nye elever på 
banen osv.)? 

Motiverende besøg Hvordan fungerede dialogen mellem eksperten og 
eleverne? Gav eksperten fx respons på elevernes 
spørgsmål og løsninger/svar på aktiviteterne?  

Effektkæden elever og lærere: Kobling til øvrig undervisning/fagets læreplaner 

Faglig relevans af besøg Har eleverne opnået indsigt i naturvidenskab og 
teknologi som en vigtig del af vores samfund? 
Har eleverne via besøget opnået indsigt i metoder, 
som anvendes til at generere ny viden eller til at lave 
produktion?  
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Vurderer du, at eleverne nu bedre kan se koblinger 
mellem den måde I arbejder på i skolen og den måde, 
som man arbejder på i erhvervslivet 
 
Har eleverne fået koblet relevante begreber til 
eksisterende viden? Evt. hvilke? 

Sammenhæng med øvrig 
undervisning 
 

Hvorfor har du benyttet dig af ordningen? Hvad 
håbede du på, besøget skulle bidrage med? 
 
Hvordan har du indtænkt besøget i forhold til din 
planlægning af undervisningen fx 
årsplaner/forløb/uddannelsesdage?  
 
Har du lavet opfølgning på besøget i din undervisning 
efterfølgende? Hvad har du i givet fald gjort? 
 
Har du haft en dialog med eksperten inden besøget - 
og i så fald om hvad? 

Effektkæde elever: Resultater på lang sigt: Flere elever bliver positivt stemt over for 
STEM og kan se sig selv i en STEM-uddannelse eller et STEM-job 
  
(Disse effekter kan vi ikke måle direkte, da de ligger langt ude i fremtiden. Men vi 
forsøger ved at spørge til elevernes og lærernes forestillinger om langtidseffekter) 

Job og uddannelse inden for 
STEM 

Taler du selv job- og uddannelsesmuligheder med 
eleverne inden for STEM-fagene? 
 
Hvordan passede besøget ind i elevernes opfattelser 
af job- og uddannelsesmuligheder? 

Rollemodellens rolle og 
besøgets 
relevans/langtidseffekt? 

Hvordan vurderer du ekspertens ´kemi´ med klassen? 
 
Hvilken betydning havde det for elevernes udbytte og 
oplevelse af besøget? 

Situationel eller varig 
interesse? 

Tegn på situationel interesse? (før, under, efter besøg) 
Tegn på varig interesse? Evt. blot hos nogle elever 

Effektkæden: Lærere. Flere lærere oplever relevans af besøg og bruger ordningen.  

 Har du gode råd til hvordan besøgene bedst kan 
stilladseres for at det giver mening i forhold til 
relevans af besøget? 

 Har du brugt ordningen før - vil du bruge ordningen 
igen? Hvorfor?  
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 Vurdering af besøget samt forarbejde og 
efterbehandling. 

Almendannelse Hvordan mener du, at et besøg som dette øger 
elevernes almendannelse? Og/eller folkeskolens 
formål? Demokrati og medborgerskab? 

 
Interviewguide eksperter 
 

Tema fra effektkæde Interviewspørgsmål 

Om eksperten Alder, køn, uddannelse, baggrund 

Effektkæde elever: Bedre match mellem elever og rollemodeller 

Motivation for at være 
med i Book en Ekspert 

Hvorfor har du tilmeldt dig Book en Ekspert? 
Hvor længe har du været med? 
Hvordan har du udviklet dig selv som ekspert? 
Hvordan har du udviklet dig selv som person i relation til denne 
ordning? 
Har du fået nogle kompetencer med fra kurset og besøgene, som du 
kan anvende i andre sammenhænge? 
Kan du anvende din BBE-rolle i karrieremæssig sammenhæng? 
 
Oplever du, at eleverne er interesseret i at høre om du er gift, har 
børn, familie, hus osv.? Hvorfor tror du, at nogle elever gerne vil høre 
om dette? Eller ikke vil høre om dette? Og hvad med indkomst?  

Egen rolle som 
rollemodel 

Oplevelse af, om du er en rollemodel for eleverne? 
Oplevelse af, om du er en rollemodel for naturfagene generelt? 
Oplevelse af, om du er en rollemodel for dit 
fag/fagområde/uddannelse? 
Oplevelse af, om du er en rollemodel som person? 
 
Din generelle erfaring: 
Forskel på mellemtrin - udskoling? (faglig rollemodel på mellemtrin og 
personlig rollemodel i udskolingen) - eller måske omvendt? 

Effektkæde elever: Elevinddragende og motiverende besøg 

Aktiviteter/opgaver/spør
gsmål 

Kan du fortælle lidt om de aktiviteter/opgaver/spørgsmål du stillede 
eleverne og hvorfor du har valgt dem? 
Hvordan responderede eleverne på dem? 

Elevgruppen og dens 
niveau 

Hvordan synes du dit oplæg/aktiviteterne/spørgsmålene passede til 
elevernes niveau? 
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Motiverende besøg Hvordan vurderer du elevgruppens interesse for dit oplæg? 
Hvor i dit oplæg følte du, at eleverne var mest interesserede? 
Er det noget, som du har erfaret før (at netop dette fangede 
eleverne?) 
Hvorfor tror du, dette fanger særligt? 
Hvad fanger eleverne i mindre grad? 
Hvad har du tænkt, besøget skulle bidrage med i forhold til eleverne? 
 
Hvad oplever du som de største udfordringer/vanskeligheder ved at 
være sammen med elever i en klasse – og gennemføre besøget? 
 

Effektkæden elever og lærere: Kobling til øvrig undervisning/fagets officielle rammer (læreplaner 

Dialog og samspil med 
læreren 

Har du haft en dialog med læreren før besøget? og hvad talte I om? 
 
Hvordan fungerede samspillet med læreren under besøget? 
 
Efter besøget? 

Effektkæde: Undervisning af eksperter  (Kan udelades i tilfælde af tidsmangel) 

Kursets omfang og 
kvalitet 

Hvad er din vurdering af det kursusforløb du har modtaget? (Kan 
udelades i tilfælde af tidsmangel) 

I klassen Hvilke elementer fra dit kursus, var du opmærksom på at anvende 
under besøget? (Kan udelades i tilfælde af tidsmangel) 

 Hvilke erfaringer bringer du med dig fra dette besøg til kommende 
besøg? (Kan udelades i tilfælde af tidsmangel) 

Videreudvikling af 
kursusforløb og 
anbefalinger 

Hvilken feedback vil du give til EtF i forhold til deres kursusforløb?  

Resultater på lang sigt. Flere elever bliver positivt stemt overfor STEM og kan se sig selv i en 
STEM-uddannelse eller et STEM-job 
 
(Disse effekter kan vi ikke måle direkte, da de ligger langt ude i fremtiden. Men vi forsøger ved at 
spørge til elevernes og lærernes forestillinger om langtidseffekter) 

Elevernes udbytte Tænker du at dit besøg bidrager til at øge elevernes indsigt i STEM-
fagene? 
 
Tænker du at dit besøg bidrager til at give eleverne en positiv 
opfattelse af STEM-fagene - nu og i fremtiden? 
 
Tænker du at dit besøg bidrager til at flere elever kan se sig selv i 
uddannelse eller job inden for STEM nu og i fremtiden? 
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Gode råd, fremtidig tilknytning til ordningen 

 Hvilken generel feedback vil du give til EtF? 
Fx gode råd i forhold til det praktiske, uddannelsen/kurset og 
besøgsordningen generelt 
Lever BEE-ordningen op til de forventninger du havde til at deltage? 
(work-life-balance – endnu et af mange kurser/opgaver – 
karrieremuligheder osv) 
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