Pedagogisk planering

Arbetsområde:

Tema Titanic
Beskrivning:
I tema Titanic kommer du att få ta del av en resa som gjordes för över 100 år sen och
slutade med en katastrof. Inom ramen för temat kommer du att få läsa, skriva, samtala
och lära om hur samhället och kulturen såg ut i början av 1900-talet, varför människor
valde och fortfarande väljer att lämna sitt hemlandland för att flytta till ett annat, vad
det är som gör att en båt flyter och mycket mer. Du kommer att få skapa text och bild,
samt bygga båtar och andra föremål. Det du och dina kamrater skapat kommer att
visas på en utställning i slutet av temat. Du kommer också att få besöka en utställning
om fartyget Titanic och människorna ombord.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att…
•
•
•
•

redogöra för hur Sverige förändrades under 1900-talet vad gäller gränser,
politik och levnadssätt.
att kunna redogöra för hur detta påverkade människors vardagsliv.
förklara emigrationens orsaker och förlopp.
resonera kring hur början till en demokratisk utveckling kommer igång.

Vi kommer arbeta med…
•

Faktatexter om Sverige under 1900-talet, föreläsningar, bildanalys, studiebesök
och spelfilmen ”Titanic”.

För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:
•
•
•
•

analysera bilder och fotografier från slutet av 1800-början på 1900-talet
se historiska förändringar i Sverige under 1900-talet och hur detta påverkade
människors dagliga liv.
få en ökad förståelse till varför människor valde att emigrera (flytta från sitt
hemland)
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Vi kommer att bedöma på vilket sätt du...
•
•
•

resonerar kring den stora förändring som skedde i Sverige under 1900-talet
med jobb, levnadssätt och teknik.
resonerar kring innehåll i olika texten och bilder
hur du kopplar ihop historiska händelser till hur vi lever idag.

Bedömningen kommer att ske…
Muntligt och skriftligt

Det kommer utvärderas:

