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Hvordan kan vi give bedre information indenfor sundhed
for kønssygdomme, tobak & snus og hygiejne herunder
covid-19 til de ældste elever i Grønland?
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ELEVER FRA 8.-10. ÅRGANG
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AUTENTISKE MODTAGERE &
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Peqqissutimut Naalakkersuisoq Anna
Wangenheim
Sygeplejerske Linn Liimakka Lau
Pitsaaliuisoq Bolethe Stenskov
Eleverne i ældste trin i Grønland og
eleverne i Nuka trin Narsap Atuarfia
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Forløbet startede med, at vi inddelte os i grupperne kønssygdomme, tobak &
snus og hygiejne: Covid-19. I de forskellige hovedgrupper blev eleverne inddelt
i de grupper, de skulle arbejde med. I forståelsesfasen så vi en video fra Peqqissutsimut naalakkersuisoq Anna Wangenheim, som hun har indspillet til eleverne i
Narsap Atuarfia. Eleverne fik besøg af sygeplejersken Linn, som fortalte om kønssygdomme, tb og covid-19. Eleverne fik også besøg fra Pitsaaliuisoq Bolethe,
som fortalte meget visuelt og medrivende om tobak. i forståelsesfasen researchede eleverne og lavede spørgeskemaer og interviewede relevante personer,
I realiseringsfasen udviklede eleverne de forskellige produkter som de havde
bestemt sig for at lave. Der kom spændende produkter i realiseringsfasen og det
sluttede med, at eleverne fremlagde og udstillede deres forskellige produkter
for forældrene.
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plan B og C hvis

plan A kan ikke gennemføres.

Refleksion & overraskelser

Det overraskede hvor produktive

eleverne var. hvor meget nogle elever er i stand til at arbejde selvstændigt og hvor modige de stille
elever er i forhold til at fremlægge deres produkter. En af det ting, der stadig overrasker os er, hvor
visuelt orienterede grønlandske elever er. Eleverne har brug for noget at se for, at de genererer ideer.

Forbedringsforslag
1. Vis en visuel vej. Vi ville have vist en visuel vej, hvis vi ikke havde været så bange for at fratage
eleverne deres egen kreativitet.
2. Lad elevernes kreativitet udfolde sig. Giv guidance så eleverne kan udfolde deres kreative sider.
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