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Læsevejledning

Formålet med aktivitetskataloget er at 
give skolelærere inspiration til aktiviteter 
på plejehjem/dagcentre, som en del af  
et læringsforløb.

Under hver aktivitet er der en beskrivelse 
af planlægning og udførsel af aktivitet, 
som gør det let selv at afprøve aktiviteten. 
På den måde håber vi, at I vil kunne drage 
nytte af vores erfaringer.

 

Børn og ældres erfaringsverdener ligger 
langt fra hinanden. De har forskellige 
referencerammer og netop derfor kan de 
lære af hinanden, og have meget glæde af 
hinanden, hvis rammerne er til det.  
Samværet mellem generationer kan 
støtte op om elevernes forståelse for 
deres medborgere, samt understøtte at 
elever bliver fortrolige med dansk kultur 
og historie.

Aktivitetskataloget indeholder fire  
aktiviteter som er udviklet og gennem-
ført af skoleklasser i Helsingør Kommune 
sammen med plejehjem og dagscentre i 
Helsingør Kommune. 
Aktiviteterne er blevet udviklet som en 
del af projekt ’Gennem viden og relationer 
– Demensvenligt Nordsjælland’, et projekt 
ejet af de otte kommuner under Nord-
klyngen og støttet af Sundhedsstyrelsen.

AKTIVITETSKATALOG INTRODUKTION
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Aktiviteten
I anledning af den internationale læsedag, 
der sætter fokus på læsefærdigheder 
verden over, kan der arrangeres et besøg 
på det lokale plejehjem eller dagscenter. 
Eleverne læser højt for en ældre borger 
fra en bog eleven selv har valgt. Efterføl-
gende skal eleverne tale med de ældre om 
bogen, kunne de lide den? Hvad mindede 
det dem om? Læser de selv bøger?

Besøget på plejehjemmet eller dagscente-
ret varer omkring en time.

Forberedelserne til international læsedag 
foregår i faget dansk. Her skal eleverne 
udvælge en bog de vil læse højt for de 
ældre. Inden besøget skal eleverne øve 
sig på højtoplæsning af bogen og på at 
inddrage lytteren i dialogisk oplæsning. 
Desuden skal der forberedes en række 
spørgsmål som eleverne kan tale med den 
ældre om bogen ud fra.

Gode ting at huske før
Bogen skal passe til elevernes læseniveau 
og de skal gerne kunne læse bogen på 
5-10 minutter.

Forbered eleverne på mødet med de æl-
dre ved at tale med dem om det at være 
gammel, at ældre mennesker måske ikke 
hører og ser så godt og at de kan være 
glemsomme eller kan falde i søvn. 

Det er vigtigt at forberede eleverne på, 
at de ældre ikke hører så godt, så det er 
vigtigt at tale højt og tydeligt.  
Af samme årsag er det vigtigt at pleje-
hjemmet er opmærksom på at lave en 
stole og bordopsætning som skaber lidt 
luft mellem de forskellige grupper, da  
lydniveauet ellers gør det svært for de 
ældre at høre hvad eleverne siger. 

Gode ting at huske undervejs 
Eleverne og de ældre sættes sammen af 
lærer og plejepersonalet. Det er vigtigt 
at fortælle eleverne at de skal starte med 
at præsentere sig og hilse på den ældre 
inden at de går i gang med at læse. 

Gode ting at huske efter
Det er en god ide at tale med eleverne  
om besøget, de ældre og deres oplevelser 
efterfølgende. Mange af eleverne har må- 
ske ikke været på et plejehjem før og der 
kan opstå spørgsmål efterfølgende i for-
hold til døden, de ældre og måske deres 
egen familie.

Målgruppe
3., 4., og 5. klasse

Fag
Dansk

Kompetenceområde
Læsning, fremstilling, fortolkning og  
kommunikation

Fagformål/Færdighedsmål
Eleverne øver sig i dialogisk oplæsning, 
hvor de lærer hvordan man inddrager den 
person man læser op for og har en dialog 
om billeder og tekst. De øver sig i at læse 
op for et ukendt publikum.  

AKTIVITETSKATALOG LÆSEDAG

International læsedag
Et møde mellem to generationer gennem samtaler om litteratur



4

Aktiviteten
Eleverne læser, én og én, højt af en drøm-
mebog for den ældre, hvor eleven fortæl-
ler forskellige ting om sig selv.  
Efterfølgende skal eleven interviewe den 
ældre, så de får informationer til også at 
udfylde en drømmebog om den ældre.  
De tager informationerne med tilbage 
på skolen og laver den ældres drømme-
bog der, og limer eventuelle fotos ind fra 
dagen. Endnu et besøg kan arrangeres på 
dagcentret. Her kan eleverne læse op af 
den ældres udfyldte drømmebog sammen 
med den ældre de tidligere har intervie-
wet.

De to besøg på plejehjemment tager cirka 
en times tid hver. 

Drømmebogen forbereder og laver eleven 
i faget dansk. Det er en bog, der beskriver 
eleven selv, deres liv og deres drømme. 
Det kan fx være hvordan de ser ud, hvor 
mange søskende de har, hvad de godt kan 
lide at lave, hvad de kan lide at spise etc. 
Som en del af forløbet, arbejdes der med 
personkarakteristik, hvordan menneskers 
indre og ydre kan beskrives og hvad der 
kendetegner disse beskrivelser. 

Gode ting at huske før
Forbered eleverne på mødet med de 
ældre ved at tale med dem om det at være 
gammel, at ældre mennesker måske ikke 
hører og ser så godt og at de kan være 
glemsomme eller kan falde i søvn. 

Det er vigtigt at forberede eleverne på, 
at de ældre ikke hører så godt, så det er 
vigtigt at tale højt og tydeligt.  
Af samme årsag er det vigtigt at pleje-
hjemmet er opmærksom på at lave en 
stole og bordopsætning som skaber lidt 
luft mellem de forskellige grupper, da  
lydniveauet ellers gør det svært for de 
ældre at høre hvad eleverne siger. 

Gode ting at huske undervejs 
Det er en god ide, at lærerne og persona-
let på dagcenteret sætter de ældre og 
eleverne sammen i grupper. På den måde 
sikrer man at alle eleverne har en ældre 
at tale med og at fx generte elever ikke 
gemmer sig bag andre og dermed også får 
noget ud af aktiviteten. 

Gode ting at huske efter
Det er en god ide at tale med eleverne  
om besøget, de ældre og deres oplevelser 
efterfølgende. Mange af eleverne har 
måske ikke været på et plejehjem før og 
der kan opstå spørgsmål efterfølgende 
i forhold til døden, de ældre og måske 
deres egen familie.

Målgruppe
3. og 4. klasse

Fag
Dansk

Kompetenceområde
Fremstilling, læsning og kommunikation

Fagformål/Færdighedsmål
Eleverne lærer at udtrykke sig skriftligt. 
De lærer om dialog igennem interview, 
hvordan man stiller spørgsmål og hvordan 
man får svar. De øver oplæsning over for 
et publikum.  

Drømmebogen som eleverne brugte til 
at interviewe de ældre er udviklet af 
Ældre Sagen og kan hentes på 
www.aeldresagen.dk.

Drømmebog 

AKTIVITETSKATALOG DRØMMEBOG

Et møde mellem to generationer gennem en samtale om livets små og store drømme
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Aktiviteten
Eleverne fortæller og fremfører et udvalgt 
eventyr med hjemmelavede figurer for de 
ældre på et plejehjem eller et dagscenter. 
Derefter taler eleverne med de ældre om 
eventyr ud fra en række spørgsmål.  
Fx ’Hvilke eventyr fik du fortalt som barn? 
hvad er dit ynglings eventyr?’ mv.  
Det er væsentligt at forberede disse 
spørgsmål, da snakken ikke går naturligt 
alle steder. 

Inden besøget på plejehjemmet øver ele-
verne fremvisning af eventyret for hin- 
anden. Dermed opnår de en tryghed i at 
præsentere foran et publikum. Grupperne 
skal udvælge hvem der skal være fortæl-
ler og føre de forskellige figurer etc. 

Til besøget på plejehjemmet fremviser 
grupperne deres eventyr for de ældre. 
Det er en god idé at have opdelt de ældre 
i små grupper på forhånd. Eleverne kan 
dermed vise deres eventyr for flere små 
grupper, hvilket kan være lettere i forhold 
til et stort publikum, og de får øvet sig i at 
fremvise og fortælle flere gange. 

Besøget på plejehjemmet varer omkring 
1,5 time.  

De figurer mv. der skal bruges til fortæl-
lerposen laver eleven i skolens kreative 
fag. Elever skal i grupper udvælge et even-
tyr, som der laves figurer og kulisser til. 
Rammen for figurer og kulisser er, at alle 
delene skal kunne være i en pose – fortæl-
lerposen. En del af læringen for eleverne 
er, at de i gruppen skal analysere deres 
valgte eventyr og finde genkendelige 
figurer og scener, der er vigtige at medta-
ge for at publikum kan se og tolke hvilket 
eventyr der er tale om. 

Forberedelsen af aktiviteten med at ud-
vælge eventyr og lave figurer og kulisser 
har et tidsforbrug på ca. 7 lektioner.

Gode ting at huske før
Det er vigtigt, at eleverne har basale 
færdigheder inden for de kreative fag, 
så som syning og hvordan man bruger 
en symaskine. På den måde skal der ikke 
bruges tid på, at eleverne skal lære de 
færdigheder. 

Forbered eleverne på mødet med de æl-
dre ved at tale med dem om det at være 
gammel, at ældre mennesker måske ikke 
hører og ser så godt og at de kan være 
glemsomme eller kan falde i søvn. 

Det er vigtigt at forberede eleverne på, 
at de ældre ikke hører så godt, så det er 
vigtigt at tale højt og tydeligt.  
Af samme årsag er det vigtigt at pleje-
hjemmet er opmærksom på at lave en 
stole og bordopsætning som skaber lidt 
luft mellem de forskellige grupper, da  
lydniveauet ellers gør det svært for de 
ældre at høre hvad eleverne siger. 

Gode ting at huske undervejs 
Det er en god ide, at lærerne og perso-
nalet på dagcenteret sætter de ældre og 
eleverne sammen i grupper. På den måde 
sikrer man at alle eleverne har en ældre 
at tale med og at fx generte elever ikke 
gemmer sig bag andre og også får noget 
ud af aktiviteten. 

Gode ting at huske efter
Det er en god ide at tale med eleverne  
om besøget, de ældre og deres oplevelser 
efterfølgende. Mange af eleverne har 
måske ikke været på et plejehjem før og 
der kan opstå spørgsmål efterfølgende 
i forhold til døden, de ældre og måske 
deres egen familie.

Målgruppe
5. og 6. klasse

AKTIVITETSKATALOG FORTÆLLERPOSE

Fortællerpose
Et møde mellem to generationer gennem en samtale om eventyr
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Fag
Dansk og Håndværk og Design

Kompetenceområde
Håndværk – forarbejdning og materialer, 
Dansk - Fremstilling, fortolkning og kom-
munikation

Fagformål/Færdighedsmål
Dansk: Fortællingen, det talte ord, genre 
kendskab, gentagelser der gør genrene 
nemme at huske, lære at fremlægge og 
lære at formulere sig.

Håndværk og design: Eleverne lærer at 
forarbejde materialer i forhold til pro-
duktets form, funktion og udtryk.  
Hvad egner sig til at blive skabt af forskel-
lige materialer og hvad ønsker eleverne 
udtrykket skal være. En kreativ tænkning 
i forhold til hvordan eventyret kan væk-
kes til live. Eleverne skal omsætte deres 
tanker til 3D og lade deres færdigheder 
kommer i spil. 
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Aktiviteten
Eleverne optræder for de ældre med  
udvalgte sange, de har øvet sig på.  
Det anbefales, at det er sange som de 
ældre kender og kan synge med på via. 
uddelte sangbøger eller sanghæfter.
 
Alt efter årgangen kan aktiviteten forbe-
redes på forskellige niveauer, så forskelli-
ge færdighedsmål opnås. 

For de små klasser kan der øves sange 
som en del af morgensang i klassen. Her 
kan de øve 2-3 morgensange, børnesange 
og andre kendte sange. En enkelt sang kan 
udvælges, hvor der laves fagter til.  
Det kan fx være ’Jeg er en papegøje fra 
Amerika’ eller en anden let og genkendelig 
sang for eleverne.  
Eleverne skal derefter i grupper genkende 
handlingen og finde på fagter til hver de-
res vers. Eleverne kan så fremføre sangen 
i fællesskab for de ældre. Eleverne lærer 
på den måde både klassiske morgensange 
og andre sange, de lærer at skulle genken-
de handlingen i sangen for at kunne sætte 
fagter til og de øver sig i at præsentere 
foran et publikum. Alt efter sangvalget, 
lærer eleverne at synge med på ældre og 
nye sange og salmer.

For de ældre klasser kan de udvælge og 
øve sange i faget musik, hvor de selv eller 
en musiklærer spiller ved siden af.  
Her kan der udvælges sange i fællesskab 
med eleverne og de kan øve at synge  
sangene med flere stemmer.

Gode ting at huske før
Forbered eleverne på mødet med de 
ældre og at de kan være et anderledes 
publikum, da de måske ikke hører og ser 
så godt, de kan være glemsomme eller 
falde i søvn.

Gode ting at huske undervejs 
Det er en god ide at indretningen er så- 
ledes at de ældre kan høre hvad eleverne 
synger, så der må ikke være for stor af-
stand mellem de ældre og de optrædende 
elever. Start gerne med at klassen bliver 
præsenteret for de ældre og husk at prin-
te sanghæfter med stor skrift så de ældre 
kan synge med og det bliver en fælles 
aktivitet. 

Gode ting at huske efter
Det er en god ide at tale med eleverne om 
besøget, de ældre og deres oplevelser ef-
terfølgende. Mange af eleverne har måske 
ikke været på et plejehjem før og der kan 
opstå spørgsmål efterfølgende i forhold 
til døden, de ældre og måske deres egen 
familie.

Målgruppe
3., 4., 5. og 6. klasse

Fag
Musik

Kompetenceområde
Musikudøvelse, musikalsk skaben, musik-
forståelse

Fagformål/Færdighedsmål
For de små klasser er aktiviteten en øvel-
se i at deltage i sang og bevægelse og 
hvordan fagter og sang kan sættes  
sammen. 
For de ældre elever er aktiviteten en mu- 
lighed for at prøve at udfolde sig selv-
stændigt inden for sang, spil og bevægelse 
for et publikum. Derudover lærer de, alt 
efter hvilke sange der vælges, et repertoi-
re af sange på flere sprog og får viden om 
tydelig tekstudtale og stilart. 

AKTIVITETSKATALOG SANG

Sang
Et møde mellem to generationer gennem fællessang
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