
Anmodning om deltagelse af testklasser i undervisningsprojekt om vaccine 

Undervisningsforlaget Alinea (under Egmontfonden/L&R) arbejder i øjeblikket i samarbejde med Børns 

Vilkår, MSD og Røde Kors på at udvikle et digitalt undervisningsmateriale om vacciner på tre niveauer til 

udskolingen, mellemtrinnet og indskolingen.  

I første omgang udvikles grundforløbet til udskolingen - og baseret på erfaringer med en testklasse rettes 

dette efterfølgende til et forløb til mellemtrinnet.  

I den forbindelse har vi i første omgang brug for en testskole i udskolingen, der i januar 2021 kan teste 

delelementer af materialet. Desuden er det tanken, at interviews med elever fra testklassen kunne indgå 

som en del af materialet. Efterfølgende kunne det desuden være interessant at udføre samme type test af 

materialet på mellemtrinnet. 

Herudover arbejdes der på en evt. event på testskolen med oplægsholdere fx fra Børns Vilkår, der sætter 

spot på begrebet fake news. Det er desuden med i overvejelserne, at denne event kan videreudvikles til et 

roadshow, der kan besøge flere skoler i landet på sigt. 

Da de bedste undervisningsmaterialer udarbejdes i tæt samarbejde med brugerne – altså lærere og elever, 

er det vores håb, at en eller flere skoler på Frederiksberg Kommune har lyst til at være vores go-to sted i 

forbindelse med udviklingen.  

Forløb til udskoling og mellemtrinnet forventes at være klar sidst i marts 2021 - indskolingsmaterialet 

forventes færdiggjort i juni 2021. 

Test af materialet udføres af en redaktør fra forlaget og kræver ingen forberedelse fra lærerens side. Der 

skal påberegnes ca. ½ skoledag til testen. Alinea står ligeledes for det praktiske i forhold til kontakt med 

skolen.  

Det er desuden vores ønske, at Frederiksberg Kommune vil bakke op om projektet ved fx at gøre skoler i 

kommunen opmærksomme på forløbene, når de udkommer. 

 

Baggrund for projektet 

I forbindelse med coronakrisen udviklede Alinea i samarbejde med Sundhedsstyrelsen tre forløb, der satte 

corona på skemaet, som lå klar, da eleverne kom tilbage i skole. I den forbindelse blev det under 

udviklingen klart, at der også var behov for et mere bredt materiale, der stiller skarpt på vacciner. Dette 

fylder i øjeblikket meget i medierne og således også i mange elevers tanker og her udfordres de ikke mindst 

af nyhedsstrømmen på bl.a. de sociale medier, som er svære at navigere i, når man ikke har vigtig 

grundviden på området.  

Alinea har derfor sammensat et projekt med tre parter, der tilsammen byder ind med hver deres vinkel på 

emnet. Selve forløbene skrives af forfatter Ida Toldbod, der har stor erfaring på at formidle om området 

ikke mindst via hendes tidligere samarbejde med Eksperimentariet på området og med afsæt i hendes 

nuværende rolle som rådgiver i forhold til WHO’s arbejde med emnet på undervisningsområdet.  

Som afsæt for projektet udarbejdes i øvrigt en landsdækkende undersøgelse, der skal give yderligere 

indblik i danske skoleelevers viden og bekymringer på vaccineområdet.  

 



Indhold og kanal 

Forløbene har arbejdstitlen: Jagten på vaccinen. Forløbene er bygget op efter samme grundstruktur med 

fem kapitler formidlet på tre niveauer. Der arbejdes ud fra følgende overskrifter:  

 Historiske epidemier 

 Immunforsvaret  

 Vacciner  

 Fake news  

 Verden omkring os  

 

Forløbene udgives på Alineas nyudviklede digitale platform og bliver gratis tilgængeligt for alle grundskoler. 

Til forløbene udvikles i øvrigt særlige elementer som:  

 Interaktive slides – til faglig uddybning 

 Dilemmaspil 

 Vaccinespil 

 Digitale viden quizzer 

 Underbyggende faglige film (fx ekspertinterviews og laboratoriebesøg) 

 Historiske lydfrotællinger om epidemier 
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