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Underviserguide

Introduktion Til læreren

Målgruppe og spilvarianter

Vi lever i en tid, hvor alting går stærkt. Alt skal optimeres, forbedres eller erstattes. Bygninger, bydele og naturområder er truet af krig, naturkatastrofer, turisme
eller økonomisk udvikling, hvor nyt erstatter gammelt.

Spillet er fleksibelt og henvender sig til elever på henholdsvis mellemtrin og
udskoling. Det er udviklet i to udgaver (Normal og Ekspert).

”Normal” udgaven er tilrettelagt, så det er nemt at inddrage i undervisningen.
Spillet og øvelserne i underviserguiden har en gradvis progression og appellerer
til brug i flere fag og alderstrin.

FN’s underorganisation UNESCO har sat fokus på at bevare steder og bygninger
med særlig betydning for menneskeheden. Dette har resulteret i en verdensarvsliste, som har til formål at bevare vores alles verdensarv.

Spillets ”ekspert” udgave er et taktisk spil, der kræver en vis forståelse for spillets
elementer. Ekspertudgaven giver eleverne mulighed for at bruge deres tilegnede
færdigheder fra ”normal” udgaven. Der er ikke udviklet specifikt undervisningsmateriale til ekspertudgaven, men øvelserne fra normaludgaven kan sagtens
anvendes her.

Danmark har i skrivende stund otte steder på verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld samt Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Spillet Heritage Heroes – verdensarven på spil sætter fokus på vigtigheden i at
bevare verdensarven. Formålet med denne underviserguide er at præsentere
spillet, samt inspirere til at arbejde med verdensarven i din undervisning.
Øvelserne i underviserguiden tager udgangspunkt i de faglige fælles mål for
fagene dansk, historie, samfundsfag, matematik og geografi. Ved hver øvelse
er der angivet formål, estimeret tid samt forslag til udvalgte færdigheds- og
vidensmål den enkelte øvelse bidrager til.

Som hjælp til undervisningen har vi tilføjet enkelte lærerark, der kan understøtte dit arbejde med øvelserne:
ÖÖ Lærerark 1: Links fra underviserguide

ÖÖ Lærerark 2: Oversigt over verdensarvssteder i verdensarven på spil

ÖÖ Lærerark 3: Baggrundsviden til Kahoot
ÖÖ Lærerark 4: Blanke spillekort

ÖÖ Lærerark 5: Regler til verdensarvsstratego

Spillereglerne og ekstra spillekort kan downloades her: A-side, B-side
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Hvorfor undervise i Verdensarven?

Formål

I spillet Heritages Heroes – verdensarven på spil oplever eleverne verdensarvssteder fra hele verden. Eleverne bliver bekendt med, at verdensarven ikke er
uendelig, da den udsættes for farer forårsaget af menneske- eller naturkræfter.
Hvis vi ikke passer på, går den tabt.

ÖÖ Lære om verdensarv og UNESCO

ÖÖ Opnå viden om naturlige og menneskeskabte udfordringer (trusler) i forhold
til verdensarv

Spillet inviterer med sin ”Riv eller Red” runde til dialog om verdensarven –
hvorfor skal vi prioritere den? Er den så vigtig? Eleverne oplyses om udfordringer såvel som handlemuligheder og lærer at gå i dialog om trusler og redninger,
der kan påvirke verdensarven.

ÖÖ Reflektere over handlemuligheder for bevaring/redning

ÖÖ Få øget viden om verden og forståelse for andre kulturer
ÖÖ Arbejde med dialog, argumentation og retorik

I spillet er trusler og redninger repræsenteret af ’stemmekort’, som hjælper
eleverne til at forstå de elementer, der kan påvirke verdensarven på godt og ondt:
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Spillet opfordrer og inspirerer eleverne til at tage stilling til verdensarvsstederne på et oplyst grundlag, så de kan være med til at tage ansvar for vores fælles
verdenarv.
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Introduktion til Verdensarv

Om organisationerne bag

Som introduktion til arbejdet med verdensarv har vi udviklet en kort PowerPoint-præsentation, som har fokus på UNESCO’s arbejde med verdensarvssteder.

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen har, på Kulturministerens vegne, ansvaret for arbejdet
med verdensarv i Danmark, Færøerne og Grønland (Rigsfællesskabet).

I præsentationen gennemgås definitionen af UNESCO og kulturbegrebet samt
kriterier og eksempler på verdensarv (via Kahoot quiz). Eleverne præsenteres
ligeledes for trusler og redninger af menneskelig eller naturskabt karakter.

Arbejdet omfatter blandt andet indstillinger til udpegning af nye verdensarvssteder, samarbejdet med Rigsfællesskabets verdensarvssteder og deltagelse i
verdensarvskomiteens årlige møde.

Vi anbefaler, at du indleder med denne eller din egen introduktion til forløbet,
før I spiller spilet og arbejder med øvelserne.

Det er også Slots- og Kulturstyrelsen, som bistår Kulturministeren med at finde
nye verdensarvskandidater – til den såkaldte tentativliste.

Find PowerPoint-præsentationen her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med verdensarv her.

Quiz om verdensarven: Bliv klogere på vores verdensarv og lær mere om udvalgte
verdensarvssteder. Spil Kahoot quizzen i klassen.
Se Læreark 3: ”Baggrundsviden til Kahoot”, hvor du kan læse baggrundsviden for
spørgsmålene.

Film om verdensarven: I kan se denne engelsksprogede film, der kort introducerer til UNESCO’s verdensarv.

UNESCO ASP / Ungdomsbyen

TIP: Der er en god idé at minde eleverne om løbende at vælge nye verdensarvssteder, så de lærer flere forskellige steder at kende.

ASP-skoler forpligter sig til at fremme UNESCO’s værdier samt arbejde på at
forberede børn og unge på at møde udfordringer i en stadig mere kompleks og
gensidig afhængig verden.

UNESCO ASP (The Associated School Project Network) er et globalt uddannelsesnetværk, der arbejder med at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred.

Brug eventuelt UNESCO’s kort, hvor alle verdensarvsstederne i verden på
forhånd er markeret eller brug kortet udviklet til spillet.
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Læs om det danske ASP-netværk her.
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Ungdomsbyen er ansvarlig for koordination af netværket, og er ligeledes udvikler
af denne underviserguide.
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Baggrundsviden
UNESCO

Verdensarvskonventionen

Verdensarv er en af UNESCO’s fokusområder. Hovedformålet for UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) er at bidrage til fred
og sikkerhed ved at fremme nationers samarbejde gennem uddannelse, videnskab og kultur samt styrke en grundlæggende respekt for retfærdighed, menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for jordens befolkning uafhængig af race, køn, sprog og religion.

I 1972 blev FN’s medlemslande enige om at formulere Verdensarvskonventionen.
Det har lige siden været meget eftertragtet blandt medlemslandene at få steder
med på UNESCO’s verdensarvsliste, og verdensarvskonventionen er i dag tiltrådt
af 193 lande.
En udpegning af verdensarv er en blåstempling af en lokalitets globale betydning
og en forpligtelse til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til det. Når et
sted optages på listen markerer det, at stedet er betydningsfuldt - ikke kun for
befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden.

Hvad for en arv?

’Kulturarv’ er de værdier og steder, vi har arvet fra fortiden, og som folk identificerer som et udtryk for deres værdier, tro, viden og traditioner. Kulturarv
omfatter ligeledes samspillet mellem mennesker og steder i tidernes løb, for
eksempel kirken.

UNESCO opdeler kulturarvsstederne i 5 grupper:
ÖÖ Monumenter

’Naturarv’ er steder og fænomener, der fungerer som levested for truede dyre- og
plantearter, og som set ud fra et videnskabeligt, fredningsmæssigt, eller naturskønhedssynspunkt er af særlig betydning.

ÖÖ Bygninger – enten enkeltstående eller sammenhængende

ÖÖ Steder – lavet af mennesker eller lavet af mennesker i samspil med naturen
ÖÖ Naturområder

ÖÖ Den immaterielle kulturarv (fx danse, sange, sportsgrene, madkultur m. m.)

I 2017 er antallet af UNESCO verdensarvssteder nået op på 1073 fordelt i 167
lande.

206 er naturskabte, 832 menneskeskabte og 35 er steder, hvor det menneskeog naturskabte ikke kan adskilles. I dag er 54 steder i fare for at blive ødelagt på
grund af krig, terror, naturkatastrofer eller forurening.
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Kriterier for status som Verdensarv
Det er UNESCO, der har udvalgt kriterierne for hvad, hvornår og hvorfor et sted
kan opnå status som verdensarv:
ÖÖ Stedet repræsenterer et mesterstykke indenfor menneskelig kreativitet.

ÖÖ Stedet er direkte knyttet til universelle traditioner, idéer eller tro (religioner), der er eller har været af universel betydning.

ÖÖ Stedet viser en vigtig ændring i menneskets værdier over et længere tidsforløb – eller repræsenterer en bestemt kulturel tidsperiode, der kunne være
defineret af enten en bestemt form for arkitektur, byplanlægning, specielle
monumenter eller landskabsdesign.

ÖÖ Stedet repræsenterer en ekstraordinær naturlig skønhed.

ÖÖ Stedet viser større stadier af jordens udvikling/historie inklusiv opdagelse af
liv, igangværende geologiske processer og lignende.

ÖÖ Stedet er en unik eller i det mindste en exceptionel hyldest til en kulturel tradition eller til en befolkning, der stadig er i live eller er uddød.

ÖÖ Stedet repræsenterer en betydelig igangværende økologisk eller biologisk
proces, der kan have betydning for friskt/rent vand, koralrev eller marine-økosystemer, der har betydning for bestemte planter eller dyr.

ÖÖ Stedet er et fremragende eksempel på en bestemt type bygning, arkitektur
eller landskab, der viser betydelige stadier i menneskets historie.

ÖÖ Stedet repræsenterer et habitat for truede dyrearter.

ÖÖ Stedet er et glimrende eksempel på, at en befolkning har slået sig ned for
at dyrke jorden eller bruge havet på en bestemt måde – der måske viser en
bæredygtig måde at bruge naturen på.
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Øvelser
Øvelse 1: Kontinenter

Spil spillets 1. runde: Kontinenter

Formål

Visualisér arbejdet med kontinenter og verdensarvssteder ved hjælp af det elektroniske program Thinglink. Der er adgang via skoletube med uni-login.

Formålet med øvelsen er at arbejde med verdens kontinenter og samtidig få
indblik i, hvor de forskellige verdensarvssteder befinder sig i verden.

ÖÖ Find et blankt verdenskort, lav det klar i Thinglink.

ÖÖ Eleverne har enkeltvis eller i grupper ansvaret for et/flere verdensarvssted(er). De skal finde et billede og lidt fakta om stedet (I kan evt. bruge
kortene fra spillet til hjælp).

Tid

1 – 2 lektioner.

ÖÖ Verdensarvsstederne placeres på kortet i Thinglink. Du kan vælge at samle op
i fællesskab ved, at eleverne byder ind, samtidig med du markerer på kortet
ved at lave ”bullets” til hvert verdensarvssted.

Beskrivelse

Indled med at introducere eleverne til kontinenter, hvorefter spillet kan bruges
til at anvende den viden, de har fået.

ÖÖ Eleverne kan også sende deres korte præsentation til dig, inklusiv deres vurdering af placering på verdenskortet.

Forslag til litteratur:

Læs artiklen: ”Hvor mange kontinenter findes der?”

Fælles mål

Geografi efter 9. klassetrin. Jordkloden og dens klima: ”Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.”

Drøft artiklen i plenum:

ÖÖ Synes I, der er fire, fem, seks eller syv kontinenter?
ÖÖ Hvad er et mikrokontinent?

ÖÖ Grønland er en ø, Australien er et kontinent, hvorfor er det defineret sådan?

Spillet arbejder ud fra en teori om, at der er syv kontinenter (selvom Antarktis
ikke er repræsenteret i spillet).
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Øvelse 2: Afstand fra Danmark (København)
– Verdensarvsturist
Formål

Arbejdsspørgsmål

Formålet med denne øvelse er at give eleverne en forståelse for afstande i praksis.

ÖÖ Hvilke 5 verdensarvssteder vil I besøge på jeres tur og hvorfor?

3 lektioner.

Beskrivelse

ÖÖ Hvilken rute planlægger I? Skriv ruten ned og tegn den ind på et kort.

Runde 1 og 2 i spillet går i forlængelse af hinanden og hjælper til at give en bedre
forståelse af den geografiske placering af verdenskulturarven. Det er derfor en
fordel at starte med at spille de to første runder af spillet.

ÖÖ Hvor meget vil jeres tur koste med overnatning, transport (billetter, vejafgift,
benzin), entre, udflugter, lommepenge?

ÖÖ Skal I flyve, køre bil, tage bus, tog, færge?

Tid

ÖÖ Hvor lang tid vil det tage med det udvalgte transportmiddel? (Km/t og
afstand)

Eleverne skal i grupper af 2-3 personer planlægge en verdensarvsrejse for den
enkelte gruppe, hvor de lægger budget for turen og udregner afstand samt transporttid fra Danmark. Eleverne har 3 uger, 5 steder og 20.000 kr. pr. elev til turen.

ÖÖ Lav en kort præsentation, der viser de steder, I vil besøge, jeres rute og jeres
budget.

Fælles mål

Der vil være høj grad af informationssøgning i forhold til priser, ruter og lignende.
Der lægges ligeledes vægt på det matematiske aspekt af opgaven, da eleverne
selv skal regne sig frem til svaret.

Matematik efter 6. klassetrin. Tal og algebra: ”Eleven kan udføre beregninger
med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi.”
Geografi efter 9. klassetrin. Demografi og erhverv: ”Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.”
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Øvelse 3: Tidslinje
Formål

Formålet med øvelsen er at arbejde med elevernes forståelse af tid og alder.
Det kan derfor være en god idé på forhånd at tale med dem om tidsregning- og
perioder.

ÖÖ Diskutér i plenum: Hænger stederne rigtigt? Var det svært at placere stederne
i forhold til hinanden?

Interaktiv tidslinje:

Tid

Brug programmet Tiki-toki til at skabe en interaktiv tidslinje, hvor alle eleverne
kan bidrage og vise, hvad de har lært til venner og familie. Log ind via Skoletube
med UNI-login.

1-2 lektioner.
Beskrivelse

ÖÖ Forbered tidslinjen i programmet, med start og slutdato, baggrundsbillede
og titel.

Spil spillets 3. runde: Alder

I spillet skal eleverne vurdere, hvor gamle de forskellige verdensarvssteder er
i forhold til hinanden. I denne øvelse kan I udvide spillets tidslinje til en fysisk
eller interaktiv version.

ÖÖ I kan samarbejde om tidslinjen via Tiki-Toki’s nye gruppe-redigerings-funktion. Lav en adgangskode til tidslinjen under ’Advanceret’-knappen under
’Indstillinger’. Eleverne kan kun oprette og redigere i deres egne begivenheder. De kan ikke slette andres indhold eller ændre i indstillingerne for
tidslinjen.

Eleverne bidrager enkeltvis eller i grupper til den fælles tidslinje. Du kan vælge
at uddele verdensarvssteder, eller lade eleverne vælge selv.

ÖÖ Følg proceduren for den fysiske tidslinje. Afslutningsvis lægger eleverne
deres præsentationer ind på den interaktive tidslinje.

Fysisk tidslinje:

ÖÖ Lav en snor eller linje klar på væggen i klassen. Indset år 0, og marker med
tidsintervaller, så eleverne kan navigere ud fra disse.

Fælles mål

Historie efter 6. klassetrin. Principper for overblik: ”Eleven kan inddele historien
efter principper for overblik.”

ÖÖ Eleverne skal finde billeder, undersøge fakta om stedet og lave en kort kreativ
præsentation på et stykke karton i A5 størrelse. De skal skrive navn på kortet,
så de kan finde hinanden og tale sammen om placeringerne.

Historie efter 9. klassetrin. Kronologi, brud og kontinuitet: ”Eleven kan sætte
begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng.”

ÖÖ Når deres verdensarvssted er klar, hænger de det op på tidslinjen i klassen.
Undervejs skal eleverne tale sammen om placeringerne. Måske skal ”Roskilde
Domkirke” flyttes lidt til fordel for et andet sted? Eller måske skal to verdensarvssteder hænge samme sted? Nogle af verdensarvsstederne er skabt over
en længere periode. Dette kan synliggøres ved hjælp af tape/snor, der kan
angive perioden på tidslinjen. Alternativt kan I lave et uendelighedstegn, der
symboliserer den lange skabelsesperiode for det enkelte sted.
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Vurderingsrunde – Riv eller Red?
Eleverne skal nu overveje følgende: ”Hvad mener du skal være verdensarv?”

Spillets 4. runde: Riv eller Red åbner op for dialog om kultur- og naturarv samt
menneskelige og naturskabte kræfter. Du kan vælge mellem flere øvelser til
denne runde, som på forskellige måder skaber dialog om emnet.

Følgende kan bruges som introduktion til øvelsen:

”I de fleste familier har medlemmerne nogle ting – f.eks. smykker, familiebilleder,
opskrifter, lege, spil eller et gammelt møbel, som familiemedlemmerne er særligt
glade for - måske ligefrem stolte af, og som de derfor gerne passer særligt på. Der
kan muligvis være tale om noget, som nogen i familien selv har opfundet eller
skabt, og som har været i familiens eje i mange år. Ja, måske er det gået i arv fra
generation til generation. På samme måde findes der i mange af verdens lande
både menneskeskabte bygninger eller noget helt særlig natur, som verdens befolkninger – vores globale familie – er særlig glade for og stolte over, og som vi derfor
gerne vil passe særligt på.” 1

Øvelse 4: Min Verdensarv
Formål

Eleverne oplever øget indsigt i egen kulturforståelse og får mulighed for at diskutere kultur(arvs) betydning for fællesskaber.
Tid

På baggrund af de indledende øvelser skal eleverne arbejde med deres personlige verdensarv.

3 lektioner.

ÖÖ Eleverne kan lave deres verdensarv på et blankt kort (som et spillekort). Find
blanke kort her.

Beskrivelse

Et af formålene med verdensarvsstederne er at bevare vores fælles kultur, og det
kan derfor være oplagt at tale med eleverne om, hvad kultur egentlig er.

ÖÖ Øvelsen kan også udføres som en fremlæggelse, hvor eleven skaber en
tilhørende præsentation.

Introducer kultur og kultur(arv)

ÖÖ Giv eleverne tid til at tage opgaven med hjem og interviewe familien om, hvad
de synes er en vigtig arv at bevare i deres familie.

Lad eleverne tegne eller skrive stikord, om deres forståelse af kultur, på post-its.
Efterfølgende tager I en runde, hvor eleverne præsenterer deres forståelse.

ÖÖ TIP: Brug programmet Padlet til at samle elevernes personlige verdensarv.
Log ind via Skoletube med UNI-login

Gennemgå ’kulturbegrebet’ for eleverne

ÖÖ Hvad er kultur? (Træk eventuelt på den britiske antropolog Edward Burnett
Tylors teori, som beskriver kulturen som ”den komplekse helhed”. Tylor
inddeler kultur i kategorierne: Viden, tro, kunst, moral, skik)

Fælles mål

Dansk efter 6. klassetrin. Planlægning: ”Eleven kan tilrettelægge processer til
fremstilling af faglige produktioner alene og i samarbejde med andre”

ÖÖ Hvis du trækker på Tylor, kan du skrive kategorierne op på tavlen. Herefter
skal eleverne placere deres post-it under den kategori, de mener passer til.

Dansk efter 9. klassetrin. Fremstilling: ”Eleven kan fremstille sammenhængende
tekster i forskellige genrer og stilarter”

ÖÖ Hvad er immateriel kulturarv? (se PowerPoint Præsentation og filmklip præsenteret i indledningen).
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Samfundsfag efter 9. klassetrin. Kultur: ”Eleven har viden om kultur og
kulturbegreber”
1

Uddrag fra: ”Hvad for en arv?” af Poul Erik Christoffersen

Øvelse 5: Take a stand
Formål

Eleverne lærer at fordybe sig indenfor et område og tage kritisk stilling til udsagn.
Tid

1 - 2 lektioner.
Beskrivelse

ÖÖ Forbered 2 ark, hvorpå der står sandt/falsk. Uddel kortene med verdensarvssteder til eleverne.
ÖÖ Eleverne skal udarbejde et sandt og et falsk udsagn om et verdensarvssted,
som gives til læreren. Alle udsagn skal ledsages af det rigtige svar.

ÖÖ Udsagnet læses op af læreren, hvorefter klassen skal tage stilling til udsagnet
ved at flytte sig til et af skiltene ”sandt” eller ”falsk”.
ÖÖ Efter hvert udsagn afsløres det rette svar.

Alternativt kan du lave øvelsen med enig/uenig. I stedet for faktabaserede
udsagn skal eleverne skrive et argument for/imod et verdensarvssteds overlevelse. Ved hvert argument skal svaret drøftes, så eleverne får mulighed for at
træne deres argumentationsevner.
Fælles mål

Dansk efter 6 klassetrin. Finde tekst: ”Eleven kan gennemføre billed- og
fuldtekstsøgning.”
Dansk efter 9. klassetrin. Dialog: ”Eleven kan argumentere og informere.”
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Øvelse 6: Speeddating
Formål

Formålet med øvelsen er at træne eleverne i at vurdere påstande og udforme
argumenter.

Arkæolog, Politiker, Turist, Aktivist, Konservator, Geolog, Forsker, Naturvejleder,
Formidler, Karma-kendis. Luft, Jord, Ild, Vand.
ÖÖ Hvad indebærer rollerne?

Tid

1 - 2 lektioner.

ÖÖ Hvorfor er de vigtige, og hvilken indflydelse kan de have på verdensarvssteder?

Lær stemmerne at kende:

Beskrivelse

Positive stemmer: Fondsindsamling, Fred, Lokalt, Filmkulisse, Turisme, Bufferzone, Forskning, Restaurering, Sponsor, UNESCO-mission.

ÖÖ Formuler 4-5 spørgsmål/udsagn, som er dækkende for jeres arbejde med
verdensarv. De må gerne være provokerende i forhold til at bevare eller true
verdensarv.

Negative stemmer: Skovbrand, Forurening, Jordskælv, Byudvikling, Krig, Vulkan,
Turisme, Tsunami, Orkan, Pengemangel.

ÖÖ Halvdelen af eleverne sidder på den ene side af et langt bord. De skal have en
blyant, noget papir og de spørgsmål, du har formuleret. Elevernes opgave er
at få besvaret spørgsmålet bedst muligt. Undervejs skal de udspørge, notere
og henvise til tidligere pointer.

ÖÖ Hvad kan stemmerne gøre for/mod et verdensarvssted?

ÖÖ Tal om eksempler hvor stemmerne er kommet til udtryk i virkeligheden for
eksempel:

ÖÖ Den anden halvdel af klassen skal sidde på den anden side af bordet. Deres
opgave er at besvare/debattere spørgsmålene.

ªª Den gamle bydel i Aleppo ⇒ krig

ÖÖ Hvert tredje minut gives signal til, at eleverne flytter sig én plads mod venstre.

ªª Kronborg slot ⇒ restaurering

ÖÖ Skift spørgsmål, når du vurderer, at eleverne er færdige med argumenterne
ved igangværende spørgsmål.

ÖÖ Afslutningsvis samler I op i plenum. Hvilke tanker kom frem under samtalerne? Var der nogle argumenter, der gjorde særligt indtryk?

Fælles mål

Dansk efter 9. klassetrin. Dialog: ”Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i
dialog” og Fortolkning: ”Eleven kan foretage flertydige fortolkninger.”

TIP: Brug spillets rolle- og stemmekort som benspænd til øvelsen.
Lær rollerne at kende:

Samfundsfag efter 9. klassetrin. Kultur: ”Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener” og ”Eleven har viden om kulturel
globalisering.”
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Øvelse 7: Brandtaler
ÖÖ 1: Fang tilhøreren med noget interessant (munden)

Formål

Formålet med øvelsen er at styrke elevernes argumentation gennem skriftlig og
mundtlig formidling.

ÖÖ 2: Indholdet forklarer, uddyber og fanger tilhøreren (kroppen)

ÖÖ 3: Afslut relevant, spændende og/eller tankevækkende (slag med halen)

Tid

3 lektioner.

Beskrivelse

ÖÖ Gennemgå sproglige virkemidler med eleverne. Forklar eleverne om billedsprog, metaforer, bogstavrim eller andre virkemidler.

Eleverne skal skrive og holde en tale, der sætter fokus på verdensarven og de
udfordringer, der omgiver verdensarven (trusler, redninger, argumenter for nye
optagelser osv.)

ÖÖ Vis eksempler på taler. For eksempel: Barack Obamas tale: ”Yes we can,” eller
Malala Yousafzais takketale til Nobels fredspris.

ÖÖ Eleverne skal skabe en fortælling, der er levende og interessant. Man skal
kunne mærke, at de brænder for det.

Inddel eleverne i grupper, hvor de kan give hinanden feedback og afholde talerne
for hinanden.

ÖÖ Du kan også vælge at tage ”Ich bin ein Berliner”, ”I have a dream”, Jens Stoltenbergs tale til mindeceremonien efter Utøya eller Meryl Streeps tale til Golden
Globe 2017.

Introducer øvelsen ved hjælp af kommunikationsmodellen ”fisken”.

ÖÖ Eleverne skal notere undervejs, hvorefter I samler op i plenum.

Tegn og forklar fiskemodellen for eleverne:

ªª Hvilke sproglige virkemidler lagde I mærke til?
ªª Hvad synes I virkede godt og hvorfor?

ªª Hvad synes I virkede mindre godt og hvorfor?

ªª Hvad kunne I selv tænke jer at prøve af, når I skal holde tale?

Eleverne skal nu skrive deres tale ud fra fisken med de retoriske virkemidler.
Fælles mål

INDLEDNING

HOVEDDEL

Samfundsfag efter 9. klassetrin. Sprog og skriftsprog: “Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og
skrive samfundsfaglige tekster”

AFSLUTNING
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Dansk efter 9. klassetrin. Krop og drama: ”Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.”

Øvelse 8: Videoreportage/guide om et Verdensarvssted
Formål

Tag læringen med ud af klasserummet og lad de autentiske rammer danne basen
for elevernes arbejde med verdensarv.
Tid

Ca. 6 lektioner.
Beskrivelse

For de fleste klasser i danske skoler vil det være muligt at besøge et dansk verdensarvssted nogenlunde tæt på skolen. I kan for eksempel lave små videoreportager og dramatiseringer af historiske begivenheder ”on Location”. Du kan
eventuelt kontakte en skole i en anden del af Danmark, som ligger tæt på et verdensarvssted, med henblik på at udveksle reportager, dramaer og oplevelser - og
eventuelt besøge hinanden. I kan også sammen overveje, hvad I mener, der om
20 – 30 år bør udnævnes til nye verdensarvssteder i Danmark.
Efterfølgende skal reportagerne/guiden klippes og behandles, hvorefter bidragene præsenteres i plenum.
Fælles mål

Historie efter 6. klassetrin. Konstruktion og historiske fortællinger: ”Eleven
kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og
nutidsforståelser”.

Dansk efter 6. klassetrin. Fremstilling: ”Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner”

14

Øvelse 9: Kampagne ”Save the site”
Research yderligere på kampagnens indhold (verdensarvsstedet) og på målgruppens adfærd.

Formål

Eleverne styrkes i deres formidlingsevner og får mulighed for at udbrede deres
tilegnede viden om verdensarv til andre.

Eleverne arbejder videre med valg af medie, virkemidler og produkt.

ÖÖ Medie: På baggrund af researchen går gruppen i gang med at finde ud af,
hvilket medie og hvilke midler de skal bruge for at sælge budskabet bedst.
Hvilket medie er bedst til målgruppen? Er det nødvendigt at bruge en kombination af flere medier for at nå alle i målgruppen?

Tid

3 lektioner.

Beskrivelse

ÖÖ Virkemidler: Hvilke situationer fra målgruppens hverdag kan inddrages i
kampagnen, så den bliver interessant og vedkommende? Skal kampagnen
være smart, provokerende, sjov, ironisk eller overraskende?

Indled med at fortælle om virkemidler i forhold til kampagner/reklamer. Giv et
eksempel på en god kampagne. For eksempel filmen om affald i naturen lavet for
Plastic Change.

ÖÖ Produkt: Overvej, hvad produktet kan bestå af.

For at bevare vores verdensarv og beskytte den mod de mange trusler, der er i
verden, er det vigtigt at sætte fokus på emnet. Mange af truslerne er menneskeskabte og sker på grund af uvidenhed. I skal nu lave en oplysningskampagne, der
sætter fokus på en adfærdsændring blandt jordens befolkning.

ÖÖ Forslag til produkt: Billede med lidt tekst/slogan/fakta? Kort videoklip, sang,
postkort, klistermærke, avisside, plakat, andet?

Eleverne skal skrive deres strategi for kampagnen ned. Strategien opsamler de
facts, som gruppen har fundet frem til, og de beslutninger det har truffet om:

Inddel eleverne i grupper og lad dem vælge det verdensarvssted, de ønsker at
lave en kampagne om.

ÖÖ Budskab

Eleverne skal tale sammen i gruppen og finde frem til:

ÖÖ Målgruppe

ÖÖ Virkemidler

ÖÖ Vigtige og interessante fakta, som gør stedet relevant at bevare.

ÖÖ Valg af medie

ÖÖ Om der er trusler for stedets overlevelse?

ÖÖ Strategi/fremgangsmåde

ÖÖ Initiativer til handling for at bevare stedet?

ÖÖ Eventuel planlægning af andre kampagneaktiviteter? (dele noget ud på
Hovedbanegården? Osv.)

Eleverne skal nu samarbejde om ideer til deres kampagne:

Eleverne skal herefter udvikle deres kampagne og produkt. Forløbet afsluttes
med en kort præsentation i klassen af gruppernes strategi og produkt.

ÖÖ Hvem er vores målgruppe? (Skal jeres kampagne være for børn, unge, voksne,
ældre?)

Fælles mål

ÖÖ Hvad er det, vi vil have målgruppen til at gøre?

ÖÖ Hvordan skal vi få målgruppen til at gøre det?
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Dansk efter 9. klassetrin. Fremstilling: ”Eleven har viden om virkemidler, grafisk
design og efterproduktion” og ”Eleven har viden om varierede udtryksformer
målrettet forskellige målgrupper.”

Øvelse 10: Verdensarvs-stratego
Formål

Eleverne bliver gennem bevægelse præsenteret for verdensarvsstederne, hvor
de enten skal beskytte et verdensarvssted eller forsøge at ødelægge det.
Tid

Ca. 1-2 lektioner.
Beskrivelse

Spillet er inspireret af udendørs stratego og kan derfor med fordel spilles i et
landskab med mulighed for at gemme sig. Se de komplette regler i Lærerark 5:
”Regler til verdensarvs-stratego”.
ÖÖ Eleverne inddeles i to grupper med hver deres farve og tildeles hver især
en base. Her skal eleverne blive enige om, hvilket verdensarvssted de vil
beskytte (hav evt. nogle stykker klar, som de kan vælge imellem eller uddeleger verdensarvsstederne).

ÖÖ Alle elever tildeles et kort med den rolle, de skal spille (se nedenfor). Formålet
med spillet er at beskytte deres verdensarvssted for den modsatte gruppe,
som vil forsøge at ødelægge det. Begge grupper har derfor en base, hvor en
person fra hver gruppe spiller et verdensarvssted.

ÖÖ De resterende spillere løber rundt og udfordrer hinanden ved at røre/fange
hinanden. Når en person udfordres skal de to involverede vise hinanden
deres kort. Den med det bedste kort vinder, og den anden dør. Den, som dør,
skal nu hente et nyt kort ved sin base. Ligeledes skal vinderen aflevere det
vundne kort i sin egen base. Udfordres en med samme rang, er det udfordreren, der vinder. Den spiller, som er et verdensarvssted skal forsøge at undgå
at blive udfordret.
ÖÖ Spillet vindes, når et hold finder det modsatte holds verdensarvssted, tager
kortet og løber tilbage til basen med det.

Fælles mål

Idræt efter 7. klassetrin. Natur- og udeliv: ”Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter.”
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