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Kursus 2019
Lær at bruge 
Unge forskere i din 
daglige undervisning 
Unge Forskere er en forskningskonkurrence 
for elever i grundskolen. Konkurrencen giver 
alle elever fra 0.-10. klasse mulighed for 
at arbejde med den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode.  

På kurset introduceres du både for alt det praktiske 
omkring Unge Forskere og hvordan du bruger 
konkurrencen i den daglige undervisning. Når du går 
hjem, er du i stand til at gennemføre et Unge Forskere-
forløb for hele klassen i skoleåret 2018/19.  

Kurset er for dig, der er grundskolelærer (0. - 10. 
klasse) og ikke tidligere har arbejdet med Unge 
Forskere for hele din klasse. 

Kurset varer en dag og finder sted i forbindelse 
med Unge Forskeres semifinaler, der afholdes fem 
forskellige steder i landet. Det giver dig mulighed 
for at tale med deltagende elever, høre om deres 
konkrete fremgangsmåder, se eksempler på indsendte 
projekter og ikke mindst opleve spændingen, når 
finalepladserne bliver offentliggjort. 

Kurset vil veksle mellem praktisk information og 
dialogbaseret sparring med lærerkolleger og erfarne 
Unge Forskere-lærere, der deler ud af tips og tricks. 
Du får også en mappe med hjem med et væld af 
inspirerende materiale - lige til at bruge, når du 
kommer hjem. 

“Jeg oplever der her 
som noget af det bedste 
naturfagsundervisning, 
der findes.”
Ole Grevald,
Årets Lærer 2016
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Indhold
• Tidsplan for konkurrencen.
• Formelle krav til projekter.
• De fire naturfaglige kompetenceområder som 

omdrejningspunkt for elevernes arbejde.
• Inddragelse af konkurrencen i den daglige 

undervisning.
• Undervisningsmateriale.
• Talentarbejde, innovation, åben skole.
• Lærerrollen i Unge Forskere-konkurrencen.
• Overvejelser om tid og ressourcer.

Tid og sted
Vælg det sted, der passer dig. Alle dage 9.45 - 16.00 
og samme program. 

Onsdag d. 20. marts 2019
Region Syd, Universe i Nordborg, Als

Torsdag d. 21. marts 2019
Region Midt, Naturvidenskabernes Hus i 
Bjerringbro

Fredag d. 22. marts 2019
Region Nord, Aalborghus Gymnasium

Søndag d. 24. marts 2019
Region Sjælland, ScienceTalenter på Mærsk 
McKinney Møller Videncenter i Sorø

Mandag d. 25. marts 2019
Region Hovedstaden, Tycho Brahe Planetariet i 
København

Tilmelding 
Tilmeld dig på ungeforskere.dk/ufkurser 

Der er et begrænset antal pladser. Kurset er 
gratis og inkluderer morgenmad og frokost. 

Kontakt
Læs mere om Unge Forskere på www.ungeforskere.dk

For information om kurset, kontakt:
Ea Eskildsen, ee@astra.dk, tlf. 6015 9161


