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Test din skoles sundhed   

 
Formål 

Formålet med projektet er at styrke interessen hos eleverne i 7.-8. klassetrin for både 

sundhed, dansk og naturfag på en spændende måde, der tager udgangspunkt i deres egen 

hverdag. Desuden er formålet at tilbyde lærerne et nyt, spændende og lettilgængeligt 

undervisningsforløb, som knytter geografi, biologi, fysik/kemi og dansk til emnet sundhed og 

faghæfte 21. 

 

Målgruppe 

Elever i 7. og 8. klasse. 

 

Beskrivelse af projektet 

I ”Test din skoles sundhed” skal eleverne gennem naturfaglige undersøgelser vurdere deres 

skoles sundhed; - dvs. lave en slags arbejdspladsvurdering af de rammer og omgivelser som 

eleverne og lærerne har ”37 timer” om ugen. I forløbet indgår fagene biologi, fysik/kemi, 

geografi og dansk. 

Når klassen har gennemført deres undersøgelser har de en arbejdspladsvurdering af deres 

egen skole. Undersøgelserne giver mulighed for at deltage i to klassekonkurrencer 

 

Metode/fremgangsmåde 

I de 3 naturfag skal eleverne i deres klasselokale undersøge:  

- luft og temperaturforhold  

- støj  

- bakterier  

 

I dansk skal eleverne med afsæt i klassens undersøgelser og viden om indeklima og sundhed 

producere en kampagnefilm. Til hvert fag er der en lærervejledning, hvori de forskellige 

undersøgelser og aktiviteter er beskrevet.  

 

Når klassen har gennemført deres undersøgelser, har den mulighed for at deltage i to 

klassekonkurrencer:  
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1. Konkurrence: Afklip de samlede resultater på klassens pointkort, få en underskrift fra 

skolelederen og send ind til konkurrencen. Konkurrencen er lodtrækning blandt de 

indsendte resultater.  

2. Konkurrence: Lav en kampagnefilm i faget dansk, opload den på hjemmesiden og 

deltag i konkurrencen. Den bedste film vinder! Vurderingskriterierne står i elevernes 

hæfter samt i lærervejledningen for faget dansk.  

 

For at deltage i konkurrence 1 skal man mindst have lavet en undersøgelse i et af naturfagene. 

Konkurrence 2 kræver, at man har lavet en kampagnefilm i dansk på baggrund af mindst en 

undersøgelse i et af naturfagene.  

Se projektets hjemmeside: www.testsundskole.dk 

 
Projektansvarlig 

Lektor Anders Flaskager, Videncenter for Sundhedsfremme, afla@ucsyd.dk , tlf. 72 66 52 45. 

 

Deltagere 

”Test din skoles sundhed” afprøves i 2014 via et pilotforløb i Region Syddanmark.  

 

Eksterne samarbejdspartnere 

”Test din skoles sundhed” er et projekt i samarbejde mellem UC SYDDANMARK og NTS-centret 

(Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed). 

 

Start- og sluttidspunkt 

Uge 17, 18 og 19 i 2014. 
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