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Lære alle at læse, skrive 
og regne
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ELEVER FRA 2.-3. ÅRGANG

Forløbet startede med en brainstorming og med hjernekort. For eksempel skrev 
og tegnede eleverne deres viden om læsning, skrivning og tal. Under hele 
forløbet så eleverne Hr. Skægs programmer som inspiration til bogstaver og tal. 
Alle yngste klasser mødtes om morgenen for at sige godmorgen, synge en sang 
og snakke og samle op. I forståelsesfasen besøgte eleverne deres autentiske 
brugere. fx 1.klasserne besøgte førskole børnehave, 2. klasse besøgte 1. Klasse 
og 3. klasse besøgte 2. klasse. Der blev udviklet problemformuleringer for deres 
opgaver.

I starten af idefasen blev der brainstormet med henblik på produkter, der var 
svarende til deres niveauer.

I realiseringsfasen blev der lavet produkter af papkasser, papir savsmuld og suk-
ker. Der blev også lavet rullemarie af bogstaver og tal.

I Evalueringsfasen havde vi inviteret de autentiske brugere og forældre. Elever-
ne startede med at synge et par sange. Derefter fremviste de deres produkter 
og forklarede om deres funktioner. Til sidst gav klasserne deres produkter til de 
autentiske brugere.

Hvordan kan vi hjælpe andre elever der er yngre end 
os med at læse, skrive og regne?
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på
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Refleksion & overraskelser   De var motiveret til at starte med og 
var det langt hen ad vejen; men det viste sig at for de små klasser blev det alligevel lidt for langt. Det 
var også en glædelig overraskelse at se alle yngste klasserne uden undtagelse være så motiveret og 
samarbejdsvillige plus at se dem fremlægge uden at være for generte. 

Forbedringsforslag   
Der skal være flere aktiviteter i forhold til undervisning. Eleverne skal også bruge deres fantasi og 

krop så meget som mulig. Vi skal også tage hensyn til varigheden med hensyn til deres alderstrin. 

Med hensyn til de autentiske brugere skal man være velforberedt og have kontaktet de autentiske 

brugere i god tid.

3 GODE  
RÅD

• Husk at køre processen tværfag-

ligt; Det viser sig at være en rigtig 

god ting.

Forløbet er udviklet af

Thora-Lisa Mouritzen
LÆRER

LÆRER

• Lærerne skal føre logbog og 

evaluere hver dag.

Kristine Gedionsen

Materialer   
Papkasser, saks, papir, farver, planche, savsmuld, sukker, lamineringsmaskine.

thora@nanbyskole.gl

Ksp@nanbyskole.gl

• Husk at tænke ud af boksen.
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