
Opgave: Sælg en konge!

Vi skal have kåret Danmarks historien mest spændende konge og fundet de tre konger enhver dansker
bør kende! For at Vnde frem til den med spændende konge og hvilke tre enhver dansker bør kende skal
I lave:

1. Skriftlig opgave
2. Kort tre minutters salgstale

Undervisningens opbygning

Arbejdet med jeres konge består af følgende dele:

1. Arbejdsspørgsmål
2. Informationssøgning
3. Opgaveskrivning
4. Fremlæggelse for klassen

Arbejdssspørgsmål

I skal jeres gruppe, skrive arbejdsspørgsmål ned i jeres mappe, de skal danne rammen for jeres arbejde
med kongen.

• Eksempler på arbejdsspørgsmål:

– Har de bygget noget?
– Har de været i krig?
– Lavede de noget særligt?
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Informationssøgning

1. Læs om jeres konge på:

• http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongeraekken/
• http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/Kongerakken/kongerakken
• http://natmus.dk/historisk-viden/kongeraekken/

2. Når I har læst artiklerne om jeres konge kan søge videre på nettet eller spørge om I må gå på
skolebiblioteket.

Når I har fået fundet viden og læst om jeres konge skal I afgøre:

1. Hvad er særligt ved jeres konge?
2. Mangler I mere information?
3. Skal der skrives Were arbejdsspørgsmål?

Når I har afklaret ovenstående, Vnd læreren! Medbring jeres informationer/dokumenter.

Opgaveskrivning

Den skriftlige opgaves formål er at:

• Vise/give en bredere viden om jeres konge end det I kan vise i oplægget
• Kunne deles i klassen, så det kan bruges som notater

I starter med at lave et dokument der hedder konge-navn-noter, her skriver arbejdsspørgsmål,
oplysninger og sætter billeder i. Dokumentet gemmes på KLASSEDREVET, ikke i jeres private
mappe!!!!. Jeres opgave gemmes ligeledes på klassedrevet som konge-navn.

I den skriftlige opgave skal i lave et resume af jeres konges liv som indeholder følgende:

• Billeder
• Nøgleord
• Vigtigste begivenheder
• Årstal

Opgaverne skal kunne læses af jeres klassekammerater, så skriv det i et sprog de andre forstå og lad
vær med at kopiere direkte fra nettet!

Oplægget

Oplæggets formål er at sælge jeres konge! Altså få de andre overbevist at netop jeres konge er den
vigtigste eller mest spændende, så husk at gøre noget ud af det!

Kort tre minutters præsentation, der består af

• Tre slides
• Få vigtige begivenheder og fakta
• Hvad der er særligt ved jeres konge
• Billeder på hvert slide
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Copyright

Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark
Licens

Kongebilleder i kollagen

Gorm-the-old.jpg: By dllu (Painting by August Carl Vilhelm Thomsen (1813-86)) [Public domain], via
Wikimedia Commons.

Christopher of Bavaria.jpg, Dette værk er oUentlig ejendom i USA og i lande hvor varigheden af
den ophavsretlige beskyttelse er ophavsmandens levetid plus 100 år eller færre. Se: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Christopher_of_Bavaria.jpg?uselang=da

Eryk I Pomorski Darłowo.jpg: Denne Vl er udgivet under Creative Commons Navngivelse – Del på
samme vilkår 3.0 Unported-licensen. Se: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eryk_I_Pomorski_
Dar%C5%82owo.jpg?uselang=da

Kristian IV av Danmark, malning av Pieter Isaacsz 1611-1616.jpg: Dette værk er oUentlig ejendom i
USA og i lande hvor varigheden af den ophavsretlige beskyttelse er ophavsmandens levetid plus 100 år
eller færre. Se: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kristian_IV_av_Danmark,_malning_av_Pieter_
Isaacsz_1611-1616.jpg?uselang=da

Sweyn Forkbeard.jpg: Dette værk er oUentlig ejendom i USA og i lande hvor varigheden af den ophavs-
retlige beskyttelse er ophavsmandens levetid plus 100 år eller færre. Se: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Sweyn_Forkbeard.jpg?uselang=da
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