
Store personer

I skal skrive en opgave om en historisk person I selv vælger. I arbejde sammen i grupper om jeres
person/emne. I skal skrive en

Opgaven trin for trin

1. Gruppesamarbejde
2. Logbog
3. Hvad skal der med i opgaven
4. Emne
5. Arbejdsspørgsmål
6. Videnssøgning
7. Læsning
8. Skrivning

Gruppesamarbejde

• Det er et fælles ansvar at opgaven bliver så god som den kan.
• I et gruppearbejde kan man ikke altid få sin egen vilje
• Hvis der opstår uenighed som I ikke kan løse kom og få hjælp, men prøv gerne selv at løse

problemerne først.

Logbog

Starten af timen:

• Har vi gjort de ting vi sidst?
• Hvad skal vi i dag?
• Hvem gør hvad?

Slutningen af timen:

• Nåede vi det vi skulle?
• Hvad gik godt? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvad gik mindre godt? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Aftaler til næste gang

Logbog til udprint

Emneafgrænsning

• Hvilken person har vi valgt?
• Hvad skal vores opgave handle om?
• Hvad er vigtigt i forhold til vores emne?
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http://mkuv.dk/opgaver/6-kl-logbog.pdf


Arbejdsspørgsmål

Arbejdsspørgsmålene er til for hjælpe jer i jeres arbejde så I ved hvad I arbejder med og hvad I skal lave.
Arbejdsspørgsmålene skrives ind i jeres google-drive dokument. Spørgsmålene kan fx. være: - Hvornår
levede jeres person? - Hvad lavede han/hun? - Hvad var det der gjorde ham/hende stor? - Hvad var det
for en tid han/hun levede i? - Hvilken betydning har personen haft? - Hvad tænkte hans/hendes samtid
om personen?

Informationssøgning

• Se på om der oplysninger om jeres person
• Prøv derefter google.dk
• Og ja der der er masser af informationer at �nde!

Læsning

• Skriv noter løbende
• Fx:
• Rom blev grundlagt omkring år 800 f.v.t.
• Nilen var utrolig vigtig for ægypterne da den oversvømmede deres marker engang om året.

Skrivning

• Start med at lave en kopi af skabelonen og giv den et fornuftigt navn og gem den i en mappe på
google drive hvor I kan �nde den!

• Del den med resten af gruppen.
• Brug kun google drive!!!
• Opdeling i underemner eller afsnit er ok!
• Alle læser opgaven igennem.

Krav til opgaven

• 2 A4 sider (inklusiv billeder)
• Skrifttype Times New Roman (~ dog Word 2012)
• Halvanden linje afstand
• Se: skabelonen
• 3 spørgsmål som den som skal læse opgaven skal kunne svare på når de har læse opgaven.
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https://docs.google.com/a/aaks.dk/document/d/1hfAtOq18pMQwB5-gdVeauooTcpySAzVCy8hlxbFnHdk/edit?usp=sharing
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