
  Eleven som forsker 
 Når elever og lærere undersøger og udvikler skolen sammen 

Prøv ‘Eleven som forsker’ sammen med din 6.-8. klasse, og vind 1000 kr til 
realisering af klassens bedste idé (Gælder de første 10 tilmeldte klasser) 

Mandag d. 14. november kl. 9-12 inviteres du og dine elever (6.-8. klasse) til at deltage i 
‘Eleven som forsker’-webinar, hvor vi stiller skarpt på temaet KLASSENS 
UNDERVISNINGSMILJØ samtidig med, at vi bliver klogere på de metoder og forståelser, 
som kendetegner tilgangen.  
I kommer således igennem en speed-udgave af ‘Eleven som forsker’:  

 
Eleverne undersøger og analyserer forhold i klassens eget undervisningsmiljø. De udvikler idéer til 

forbedringer af undervisningsmiljøet. De møder faglige eksperter, som kan hjælpe med at kvalificere 
deres idéer og bidrage med faglige argumenter. De pitcher deres idéer for skolens leder, som kårer 

klassens bedste idé med en mikrodonation på 1000 kr.  Ambitionen er, at eleverne faktisk skal 
komme frem til at iværksætte en eller flere ændringer i undervisningsmiljøet.  

 
INDEN WEBINAR’ET har din klasse arbejdet med et par indledende opgaver, hvor I 
undersøger forhold i klassens eget undervisningsmiljø. Undersøgelsernes resultater danner 
udgangspunktet for arbejdet UNDER WEBINAR’ET, som veksler mellem at foregå  
• ONLINE, hvor værterne (elever fra Højmarkskolen, lærere Martin Brøchner-Nielsen og 

Maja Holdorf samt eksperter i undervisningsmiljø) præsenterer klassen for fagligt 
indhold, sætter opgaver i gang og giver løbende feedback, og  

• OFFLINE , hvor du som lærer står for at facilitere de stillede opgaver samt dele klassens 
besvarelser med resten af webinarets deltagere. 

Kort EFTER WEBINAR’ET inviterer du skolens leder til at høre 
elevernes pitch, kåre klassens bedste idé samt overrække en 
mikrodonation på 1000 kr. som hjælp til at søsætte klassens 
idéer. 

Har du spørgsmål, så kontakt projektleder David Garde-Tschertok davidga@htk.dk 

Eleven som forsker 
Eleven som forsker er en projektbaseret arbejdsform, som giver dig en unik mulighed for at 
forene arbejdet med skolens fag, skolens demokrati og skoleudvikling i et og samme forløb.  
Eleven som forsker handler om, at elever sammen med deres lærere undersøger forhold på 
deres egen skole, som de reelt kan ændre på og gøre noget ved.  
Med denne tilgang er elevens perspektiv i fokus: Emnet tager udgangspunkt i elevens 
virkelighed, fagenes indhold og metoder bliver sat i spil i meningsfulde sammenhænge, og 
elevernes perspektiver og demokratiske stemme bliver taget seriøst. 

Læs mere om Eleven som forsker her, eller lyt til podcasten her.

Meld jer til webinar’et her, 
og modtag et katalog med 
opgaver og elevmaterialer  

- lige til at gå til

https://forms.office.com/r/L6raXSeyvz
mailto:davidga@htk.dk
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124441298/Broechner_Nielsen_et_al_2021_Eleven_som_forsker.pdf
https://www.podbean.com/ew/pb-yr6zj-11b5727

