-en fortælling om liv og død i neolitikum

MYTER: Lærerens ark 1
mål med opgaven:
Eleverne skal i denne opgave selv skabe myter om naturen og naturfænomenerne:
sol, måne, ild, jord, kornet, dyrene og så videre.
Elevernes myter illustreres med silhuetbilleder med inspiration fra den
eksisterende myte.

hvad opnår eleverne:
• Eleverne opnår indsigt i, hvordan myter bruges til at forklare det uforklarlige, og
hvordan viden om verden former vores syn på livet.
Forløbet kan laves i samarbejde mellem fagene: Dansk, Billedkunst,
Kristendomskundskab eller evt. som en anderledes vinkel på Natur & Teknik.

Opgave 1
Afspil Myten om den store moder.
Eleverne skal nu skabe deres egen myte om, hvordan livet blev til.
Deres myte/myter skal ligesom Myten om den store moder kunne forklare fænomener
som mennesker og dyr, solen og månen, jorden og planterne.

Overvejelser
Det er svært at gennemskue, hvor solen og månen kommer fra, hvordan kornet vokser
op af jorden, og hvordan det nogle gange går godt, mens det andre gange ikke går så
godt.
Hvordan vil I forklare det hele, hvis I ikke kendte til videnskabelige forklaringer?

Prøv for eksempel at svare på:
•

Hvor kommer solen fra – og hvor er den henne, når man ikke kan se den?

•

Kan man være sikker på, at den kommer igen, eller skal man måske opføre sig på
en bestemt måde, for at den kommer igen?
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•

Hvad er de små lysende huller, som vi kender som stjerner? Er det huller i et sort
skind, der trækkes over himmelen om natten? Eller er himlen en stor skål, der er
sprækker i?

•

Hvorfor bliver det vinter?

•

Hvor kommer ilden fra?

•

Hvorfor er det kun mennesket, der behersker ilden – og ikke dyrene?

•

Hvor kommer regnen fra?

•

Hvorfor kommer den ikke altid, når man har brug for den?

•

Kan I gøre noget for at sikre, at det går godt?

•

Hvilke ritualer kan I lave for at få kornet til at gro bedre?

Udførelse
I kan arbejde med myten på 3 måder.
•

I kan lave et digitalt skyggespil, hvor de sorte silhuetfigurer gentegnes og animeres
i et program som fx doink.com eller silhuetterne fra Myten om den store moder
indsættes i Photostory, mens I fortæller jeres myte.

•

I kan lave en fast, fysisk collage, hvor I printer og klipper silhuetfigurer ud og sætter
dem op.

•

I kan selv designe jeres egne figurer, og I kan evt. opføre et skyggespil live.

Hent PDF med figurerne på hjemmesiden
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