Undervisningsforløb mellemtrin

GRØNLAND
Klassetrin:

4. klasse (hele årgangen - knapt 100 elever - deltog på Klarup skole)

Fag:

Tværfagligt forløb: Dansk, Håndværk/design, Historie, Natur og Teknologi

Verdensmål:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 13: Klimaindsats
Mål 14: Livet i havet

Overordnede fagmål
● Eleverne kan redegøre for centrale aspekter ved Grønlands historie og kan sætte dette i relation til
samfundsmæssige problemstillinger.
● Eleverne har kendskab til livet i havet omkring Grønland, og hvordan dette påvirkes af
klimaforandringer.
Overordnede kompetenceområder
 Historie: Historisk bevidsthed, Historiske fortællinger
 Dansk: Sprog og kultur, Oplevelse og indlevelse
 Håndværk / Design: Håndværk, materialer
 Natur og teknologi: Naturen lokalt og globalt, Teknologi og ressourcer
Tværgående emner:
● Grønlands historie og samfund
- herunder relation til Danmark og Rigsfællesskabet
● Børn og unge på Grønland
- herunder hverdagsliv, skolegang og uddannelse
● Grønlandsk håndværk og tradition
- herunder klædedragter, transportmidler og pyntegenstande
● Klimaforandringer og dyreliv på Grønland
- herunder dyrearter og forandringer i naturen over tid

Kort skitsering af indholdet i forløbet
Tværfagligt fordybelsestema for hele skolens 4. årgang om Grønland (afholdt januar – marts 2020).
Eleverne skal gennem klasseundervisning, ekskursion, film og værkstedsundervisning få udvidet deres
kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund, dets historie og biologi med udgangspunkt i FN’s
verdensmål 4, 13 og 14.
Eleverne skal vælge to ud af fire værksteder, hvor de skal lave et produkt. Det kan være en film, bog,
hundeslæde etc. Ud over at vi samarbejder på tværs i årgangen, arbejder vi sammen med Aalborg Zoo i
forbindelse med ekskursion og besøg i skoletjenesten for at høre om dyrene i Grønland. Hver klasse har en
lektion med skoletjenesten. Ud fra forskellige udstoppede dyr, skind og andre effekter tales om Grønlands
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specielle dyreliv, og om hvorledes dyrene er tilpasset til det arktiske klima. Eleverne bidrager med deres
forhåndsviden om Grønland og dyrene i Grønland.

Oversigt over kompetenceområder og læringsmål
Fag/emne

Kompetenceområder/ mål

Læringsmål

Verdensmålene

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 4: Eleverne skal kunne finde
forskelle og ligheder mellem
uddannelsessystemet i Danmark og
Grønland.

Mål 13: Klimaindsats
Mål 14: Livet i havet

Mål 13: Eleverne skal kunne redegøre for
klimaforandringerne på Grønland.
Mål 14: Eleverne kan fortælle om nogle
af de dyr, der befinder sig i havet ved
Grønland, og hvad klimaændringerne
betyder for dyrene og havet.
IT

Eleven som målrettet og kreativ
producent

Eleverne skal:
o Tilegne sig kompetencer i digital
produktion, der kan være
kommunikativ eller
anvendelsesorienteret.
o Kunne arbejde vidensbaseret og på
den baggrund skabe kreative
løsninger med bevidste valg og
fravalg af digitale værktøjer.
o Bevidst kunne vælge udtryksformer –
billedmæssigt, lydmæssigt og
sprogligt.

Historie

1) Kronologi og sammenhæng

o

o

o

2) Kildearbejde

o

Eleven kan placere elementer fra
historien tidsmæssigt i forhold til
hinanden.
Eleven har viden om fællesskaber før
og nu.
Eleven kan bruge digitale medier og
andre udtryksformer som kilder til at
beskrive fortiden.
Eleven kan læse enkle historiske
kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt
om deres indhold.
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Natur og
Teknologi

1) Perspektivering
Eleven kan relatere natur og teknologi
til andre kontekster.

o

o

Håndværk /
Design

Dansk

Eleven kan sammenligne egne
levevilkår med andres. Eleven har
viden om levevilkår forskellige steder
i verden.
Eleven kan fortælle om dyre- og
planteliv andre steder på Jorden.
Eleven har viden om naturområder.
Eleven har viden om menneskets
påvirkning af naturområder gennem
tiden.

2) Kommunikation
Eleven kan beskrive enkle naturfaglige
og teknologiske problemstillinger.

o

1) Materialer
Eleven kan forarbejde materialer i
forhold til produktets form, funktion
og udtryk.

o

Eleven kan forarbejde bløde og
hårde materialer efter instruktion.
Eleven har viden om enkel
materialeforarbejdning. Eleven kan
kombinere materialer til et
produktudtryk under instruktion.

2) Design
Eleven kan arbejde med enkle
designprocesser knyttet til egen
produktfremstilling.

o

Eleven kan fremstille egne enkle
produkter efter oplæg. Eleven har
viden om arbejdstilrettelæggelse.

1) Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale,
lyd og billede i velkendte faglige
situationer.

o

Eleven kan udarbejde ideer på
baggrund af andre tekster. Eleven
har viden om metoder til at
undersøge sprog og struktur i
tekster.
Eleven kan udtrykke sig kreativt og
eksperimenterende.
Eleven kan give respons på teksters
genre og formål. Eleven har viden om
teksters æstetiske og faglige formål.
Eleven kan udføre en mundtlig
fremlæggelse. Eleven har viden om
metoder til mundtlig formidling.

o

o
o

o

2) Fortolkning
Eleven kan forholde sig til velkendte
temaer i eget og andres liv gennem
undersøgelse af litteratur og andre
æstetiske tekster.

o

Eleven har viden om medier og
formidlingsformer.
Eleven kan mundtligt og skriftligt
anvende centrale fagord og
begreber. Eleven kan læse og skrive
enkle naturfaglige tekster.

Eleven har viden om ligheder og
forskelle i sprog på tværs af sociale,
geografiske og kulturelle skel.
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Bemærkninger til forløbet
Til forløbet er anvendt forskellige fagbøger om Grønland samt film/udsendelser om klimaforandringernes
betydninger for Grønland. Vi har også benyttet ”Dagens Grønland”, som er et online
undervisningsmateriale.
En central del af forløbet er filmen “Mit Grønland” fra 2018, hvor en af skolens undervisere er
hovedperson. Filmen kan hentes på Filmstriben:
28-årige Anders Hvidegaard beslutter sig for at tage til Grønland for at arbejde som skolelærer i en lille
afsides bygd, Tiniteqilaaq i Østgrønland. Han må lære bygdens mennesker og ikke mindst deres skikke og
traditioner at kende for at blive accepteret.
Se materialehenvisninger i lektionsplanen herunder.

Udfoldet lektionsplan
Aktivitet
Grønland før og nu
Eleverne har i historietimerne op til
forløbet arbejdet med Grønland
gennem tiderne.

Antal
lektioner
4

Ansvar

Materialer

Historie

●

●

●

●

●

Udflugt til Aalborg Zoo
Klasserne besøger skoletjenesten
og får viden om dyrene i og
omkring Grønland.

Mit Grønland
Visning af dokumentarfilmen “Mit
Grønland”, hvor en af skolens
undervisere, Anders Hvidegaard, er
hovedperson.
Spørgetime

4

Dansk
Håndværk/Design

2

Dansk

1

Anders Hvidegaard

Bent Faurby: ”Grønland”,
De små fagbøger,
Gyldendal
Peter Bering: ”Grønland”,
De store fagbøger,
Gyldendal
Nils Aage Jensen: ”I
menneskenes land - Det
Gamle Grønland”,
Orientering 3-5, Gyldendal
Mette Klint: ”Ivalus
sommer”, Dansklærerforeningen
Dagens Grønland – online
undervisningsmateriale:
www.dagensgronland.dk/

Samuel Collardey (instr.): ”Mit
Grønland” (2018). Filmen kan
hentes på Filmstriben.dk
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Eleverne kan stille spørgsmål til
filmen og livet i Grønland.

Natur og Teknologi

Klimaforandringer
1
Visning af to udsendelser om
klimaforandringernes betydning for
Grønland.

Dansk

Christine Hermansen (instr.):
“Indlandsisen”, 2015. Kan
hentes på Filmstriben.
“Gennem Grønland - med
Nikolaj Coster-Waldau”,
episode 5, DR 2019

Eleverne vælger sig ind på de fire
værksteder. Alle elever deltager på
2 forskellige værksteder.

Valgsedler til værksteder

Værksteder
Perleværksted
Eleverne laver perlearmbånd ved
hjælp af grønlandsk perlesyning.

6x2

Håndværk/Design

Perler
Snor
Tyk pap
Guide til armbåndsvævning

Hundeslædeværksted
Anders Hvidegaard har sin egen
hundeslæde med og taler med
eleverne om, hvordan en
hundeslæde virker, og hvorfor den
er bygget op på en bestemt måde.
Herefter laver eleverne selv
hundeslæder af ispinde og snor.

6X2

Anders Hvidegaard
Natur og Teknologi

Ispinde i forskellige størrelser
Limpistoler
Snor
Hundeslæde fra Grønland

Myter og sagn
Eleverne hører om, hvad myter og
sagn er, og hvad deres funktion er.
Herefter får eleverne fortalt tre
forskellige myter.
Eleverne vælger i grupper en af
myterne, som de har lyst til at
arbejde med i Skoletube. Her er
der mulighed for at lave et
slideshow om myten, padlet,
pixton, stopmotion etc. Eleverne
har tidligere haft et forløb om
netop Skoletube og Skoletubes
funktioner.

6x2

Dansk

3 grønlandske myter:
1) “Sermip inua”
2) “Qivittut”
3) “Havets moder”
Maria Bech Kreutzmann m.fl.:
“Bestarium Groenlandica”,
Milik, 2018

Fakta om Grønland
Eleverne arbejder selvstændigt
eller i grupper om et emne, der
interesserer dem som f.eks. fugle,

6x2

Eleverne medbringer
Chromebooks.
Skoletube:
https://www.skoletube.dk/

Historie
Dansk

Eleverne medbringer
Chromebooks, og der laves
præsentationer på Google
Slides.
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klædedragter, bolig, mad.
Udstilling og evaluering
Eleverne videregiver deres viden
og arbejde til skolens andre elever
via fremvisning af produkter og
udstilling på skolens PLC.

1

Alle fag

Mundtlig evaluering af produkter
og hele forløbet på klassen.

Billeddokumentation
Hundeslædeværksted
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Perleværksted

Skole: Klarup Skole
Ophavsmænd til forløbet:
Heidi Wierdsma (Dansk)
Anders Hvidegaard (Natur og Teknologi)
Helle Christiansen (Historie)
Sara Solholt Brinch (Håndværk/ Design)
Charlotte Mulbjerg Larsen (Dansk)
Linda Hansen (dansk)
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