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Forskning på
fitnessbænken
Elever lagde krop til EU-støttet naturvidenskabeligt undervisningsprojekt
To studerende fra bioanalytikerstudiet på Professionshøjskolen Absalon var med hf-eleverne og deres lærer, da de var
i Fitness World.
De studerende hjalp eleverne fra hf og VUC Roskilde
med elektroder og indsamling af data om, hvordan hjertet arbejder. Det er data, som
senere skal bruges i matematikundervisningen.

Kondital og elektroder

22-årige Mikkel Møller Frederiksen får elektroder på kroppen for at
teste puls og iltoptag.

Mikkel Møller Frederiksen og
Fayez Bakr fra 2-årig hf har
meldt sig til forløbet, som ligger ud over deres normale
undervisning.
Begge er de meget fitnessinteresserede og fortæller, at de
har meldt sig til EU STEM-projektet for at prøve grænser
af og få mere viden om deres
egen krop.
- Vi skulle måle vores kondital ved hjælp af elektroder,
som vi fik ud over hele kroppen. Først blev hvilepulsen
målt, hvor vi skulle ligge helt
stille. Dernæst skulle vi lave
Coopertest, hvor vi får pulsen
op ved at løbe i høj fart i 12
minutter. Efter vi havde løbet
blev vi målt igen, både på puls
og iltoptagelse, fortæller Mik-

kel Møller Frederiksen, der går
på første år af 2-årig hf.

Indblik i muligheder

EU STEM-projektet handler om at kvalificere og støtte
unge og voksne i Region Sjælland til at blive optaget på en
videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.
Og det giver god mening
for projektleder, kemilærer og
ph.d. på hf og VUC Roskilde,
Raino Kristian Hansen.
- Det er et interessant og
meget relevant EU-støttet projekt, som giver vores elever på
hf og VUC Roskilde indblik i,
hvilke muligheder de har for
at læse videre. De får snuset til,
hvad studiet som bioanalytiker handler om. På tidligere
undervisningsdage har eleverne lært om stofskifte. Hvorfor
er der fx nogen, der ikke tager
på? De lærer også om fx CO2
og puls, fortæller han.

Efter sin hf overvejer 19-årige Fayez Bakr laborantuddannelsen eller en
uddannelse i militæret som pilot.
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