Program for workshoppen på Arbejdermuseet mandag den 9. januar 2012
Samarbejdsprojekt
1230-1630
1230-1245 Hurtig øvelse 2><2: Diskuter hvad jeres umiddelbare indtryk af udstillingen er og find tre
spørgsmål til udstillingen som I gerne vil vide mere om. Spørgsmålene kan både være af fagfaglig
og didaktisk karakter.
1245-1300 Kort optakt om projektet LM og vores ideer om workshoppen i dag og samarbejde på
sigt. Bl.a. lidt om hvordan projektet kan indtænkes i læreruddannelsen (alternativ praktik, BA, etc.)
og hvordan lærerstuderende kan være en ressource for Arbejdermuseet (undervisningsmaterialer,
nye ideer, etc.). Opsamling på den indledende øvelse og præsentation af strukturen for resten af
dagen – herunder opgaverne der skal løses af grupperne.
1300 – 1500 Introduktion til udstillingen og igangsætning af arbejdet med opgaverne. I har plancher,
tusser og modeller og os som sparingspartnere til rådighed.
1500-1615 Præsentation af gruppernes arbejde.
1615-1630 Opsamling på dagen og evt. aftaler om det videre arbejde. Eksempelvis kunne vi vælge at
skrive en artikel, arbejde videre på undervisningsforløbene, udarbejde et materiale til udstillingen
eller udarbejde nogle anbefalinger til hvordan vi arbejder bedre sammen.

Opgaver der arbejdes på i løbet af dagen og som skal være færdige til opsamlingen kl. 15:
 Grupperne udarbejder en skitse til et undervisningsforløb om industrialisering til
geografiundervisningen og hvor den aktuelle udstilling på en eller anden led inddrages.
Klassetrin og hvornår i forløbet og på hvilken måde, bestemmer gruppen selv, men
faghæftet skal naturligvis inddrages og jeres didaktiske overvejelser skal tydeliggøres.
 Grupperne finder hver især på mindst to aktiviteter som en klasse kan lave i forbindelse
med udstillingen og som gør eleverne aktive.
 Grupperne tænker i løbet af dagens arbejde over tre pointer som de vil dele med resten af
holdet.
 Gruppen udarbejder undervejs i processen et MM som viser hvordan industrialisering
indgår i geografifaget.
Læs forud for workshopdagen: de fire artikler fra UP der blev udleveret i fredags, orienter jer på
Arbejdermuseets hjemmeside: http://www.arbejdermuseet.dk/ Især den udstilling der hedder
”Industriarbejdet” & genopfrisk de to artikler fra artikelbasen om kreativitet af Kresten Schultz
Jørgensen & Lars Qvortrup.

