Historie

LÆRERVEJLEDNING
Undervisningsmaterialet på teinfo.dk er
opdelt i tre hæfter:
»» Historie
»» Biologi
»» Geografi
Materialet henvender sig til eleverne i folkeskolens mellemtrin og udskoling.
Materialet lever op til Undervisningsministeriets mål for undervisningen:
ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/
historie
Materialet kan enten bruges i et afgrænset
undervisningsforløb eller indgå som en del af
et større undervisningsforløb i samspil med
andre materialer indenfor et enkelt af de
trefag, eller anvendes i et flerfagligt forløb i
sin samlede form. Tidsforbruget til forløbet
er således afhængig af, hvorledes materialet
vælges anvendt.
HISTORIE INDHOLD
Undervisningsmaterialet til faget HISTORIE
gennemgår teens dramatiske og begivenhedsrige historie med fokus på teens kulturhistorie. Materialet beskriver, hvilken betydning
”opdagelsen” af nydelsesmidlet te har haft for
den historiske udvikling, og indeholder bl.a.
tekster, der omhandler teens oprindelse og
udbredelse, The Boston Tea Party, forskellige landes fortidige og nutidige tekulturer og
-traditioner, m.m.

TIPS TIL LÆREREN
»» Find information på teinfo.dk, som eleverne kan bruge i arbejdet med
undervisningsmaterialet.
»» På tea4you.com findes sjove opgaver som
bl.a. krydsord, ”test din viden om te” osv.
»» Vedrørende opdagelsesrejsende kan det
være vigtigt, at læreren definerer, hvilke
opdagelsesrejsende og/eller tidsepoke,
der skal arbejdes videre med.
»» I arbejdet med kolonier vil det være
relevant for de fleste først at afklare begreberne ”koloni” og ”handelsstation”.
»» Materialet berører af flere omgange samfundsklasser og giver dermed anledning til
et videre arbejde med samfundsstrukturers udvikling.
»» Hvis øjenvidneskildringen på engelsk, der
henvises til under en opgaverne, er for
svær sprogligt, er det muligt at finde en
dansksproget øjenvidneskildring til the
Boston Tea Party i bogen: ”Øjenvidner til
historien”, red. af John Carey, P. Haase og
Søns Forlag A/S. Alternativt kan eleverne
tage udgangspunkt i undervisningsmaterialets oplysninger om the Boston Tea
Party og evt. supplere med internetoplysninger i deres løsning af opgaven.

Materialet er opbygget af afsnit indeholdende
fagtekster efterfulgt af relaterede opgaver.
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