-en fortælling om liv og død i neolitikum

HYPERTEKSTER: Elevens ark 1
mål med opgaven:
Eleverne skal i dette undervisningsforløb samle så meget viden som muligt om
bondestenalderen ud fra kategorierne: tegn, genstande, påklædning og
bygninger/omgivelser.

hvad opnår du:
•

Du får viden om, hvordan fund kan give viden om forhistoriske mennesker og samfund.

Opgave 1
Du skal arbejde med 4 forskellige hypertekster:
•

Tegn

•

Genstande

•

Påklædning

•

Bygninger/omgivelser

Du skal indsamle så meget viden, de kan om de 4 forskellige hypertekster.
Du kan vælge at arbejde videre med materialet fra Sarup eller supplere med lokale
fund fra bondestenalderen.

Udførelse
• Du kan lave et digitalt videnskatalog, hvor du arbejder enten i mindre grupper,
eller hele klassen arbejder sammen om indsamlingen af viden via smartboard.
• Du kan lave et videnshæfte, hvori de indsamler viden – enten i grupper eller
i hele klassen.

tekst: camilla bjarnø, maria isenbecker & malene erkmann illustration: jan solheim
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HYPERTEKSTER: Elevens ark 2
Opbygningen af det digitale videnskatalog og videnshæfte kan se sådan ud:
Som forside kan du enten bruge dette billede:

Hent PDF af billede i stor udgave
– eller et Danmarkskort fra eksempelvis Google Maps, hvor I kan indtegne lokale fund.
Fundene kan findes på det lokale museum eller Kulturstyrelsens kort over
fortidsminder: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Se instruktion på youtube

det digitale videnskatalog
Du skal indsætte 4 gennemsigtige cirkler på tegningen hver med link til de 4 undersider: Tegn, Genstande, Påklædning og Bygninger/omgivelser.
Når du klikker på en af de gennemsigtige cirkler på billedet, åbner en ny side
- eksempelvis siden med genstande, der beskriver, hvad du har samlet af viden om
keramik.
Fra alle sider sætter du et link, der viser tilbage til forsiden. Præcis som på en hjemmeside.
Se instruktion på youtube

tekst: camilla bjarnø, maria isenbecker & malene erkmann illustration: jan solheim
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HYPERTEKSTER: Elevens ark 3
videnshæftet
Videnshæftet indeles i 4 kapitler med overskrifterne: Tegn, Genstande, Påklædning
og Bygninger/omgivelser.
Under hvert kapitel indsætter du de tekster og de billeder, som du finder, der passer til
kapitlets overskrift.
For at kunne løse opgaven kan du bl.a. på portentilsarup.dk hente billeder af fund og
information om fundene fra Sarup.

tekst: camilla bjarnø, maria isenbecker & malene erkmann illustration: jan solheim

