Explorers / Opdagelsesrejsende
Overordnet mål
1. Klassen og teamet får erfaring med at arbejde tværfagligt.
2. Det tværfaglige forløb giver eleven en bedrer forståelse af det at være opdagelsesrejsende, tidsperioden og den
teknologi, man anvendte.
Engelsk

Historie

Natur og teknologi

Kompetence
område

Skriftlig kommunikation
5-7 kl. fase 2

Kronologi og sammenhæng
(kronologi, brud og kontinuitet)
5-6 kl. fase 2

Færdigheds- og vidensmål

Færdighedsmål
Eleven kan finde specifikke
detaljer i forskellige teksttyper
Vidensmål
Eleven har viden om skanning i
forhold til læseformål

Færdighedsmål
Eleven kan identificere brud og
kontinuitet i historien
Vidensmål
Eleven har viden om væsentlige
træk ved historiske perioder

Modellering, Jordklodens
forandring
5.-6. kl. fase 2
Færdighedsmål
Eleven kan fortælle om aktuelle
naturkatastrofer og andre
begivenheder ved brug af kort
Vidensmål
Eleven har viden om atlas og
digitale kort
Eleverne kan bruge atlas til at
beskrive de forskellige bølger af
opdagelsesrejer, og til at beskrive
hvordan et atlas bruges til søfart.

Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring

Eleverne kan tilegne sig
oplysninger om
opdagelsesrejsende, og hvordan
livet var som opdagelsesrejsende
gennem tekster og andet materiale.

Niveau 1: Alle kan tilegne sig
enkelte oplysninger efter flere
gennemlæsninger og en del hjælp
fra lærer og arbejdspartner.
Niveau 2: Nogle kan tilegne sig
flere oplysninger efter et par
gennemlæsninger og med nogen

Eleverne får kendskab til
opdagelsesrejsende og deres
betydning for samtiden. Både for
befolkningen i Europa og de
steder, hvor de rejste hen.
Niveau 1: Alle skal have kendskab
til opdagelsesrejsende, og hvor de
rejste hen.
Niveau 2: Nogle skal have
kendskab til opdagelsesrejsende
samt kunne redegøre for
baggrunden for, at man foretog

Eleverne får kendskab til
forskellige kort af, hvordan verden
har været opfattet.
Niveau 1: Alle kan kortlægge de
forskellige kontinenter samt har
kendskab til udviklingen af
verdenskortet. Alle har kendskab
til længe-og breddegrad.
Niveau 2: Nogle kan kortlægge de
forskellige kontinenter samt bruge

hjælp.

opdagelsesrejser.

Niveau 3: Få kan tilegne sig
mange detaljerede oplysninger
efter gennemlæsning.

Niveau 3: Få skal desuden kunne
diskutere betydningen af
opdagelsesrejserne.

atlaset til at forklare de forskellige
bølger af opdagelsesrejser og
ændringer af verdenskort. Nogle
kan kort beskrive længe-og
breddegrad.
Niveau 3: Få kan vurdere
udviklingen af atlaset i historisk
kontekst samt beskrive
anvendelsen af atlas/ kort til
søfart.

Undervisning aktivitet

Der vil i løbet af december blive
lagt materiale ud på EDUCA.

Der vil i løbet af december blive
lagt materiale ud på EDUCA.

Der vil i løbet af december blive
lagt materiale ud på EDUCA.

Evaluering af forløb

På EDUCA vil der også blive lagt
skabeloner til evaluering.

På EDUCA vil der også blive lagt
skabeloner til evaluering.

På EDUCA vil der også blive lagt
skabeloner til evaluering.

Ressource-behov

Der vil blive lagt materiale ude til
ca. 6 undervisningslektioner.

Der vil blive lagt materiale ude til
ca. 6 undervisningslektioner.

Der vil lagt materiale ud til ca. 3
undervisningslektioner.

Lokalebehov

Eget klasselokale.

Eget klasselokale.

Eget klasselokale.

