Til læreren

Sådan kan I arbejde

Læsning af teksten
Eleverne læser teksten med brug af arbejdsformen rollelæsning kendt fra Cooperative Learning.
Eleverne er inddelt i firemandsgrupper.
Der er fire roller: ”Oplæser”, ”referent”, ”svære ord” og ”gæt, hvad der nu sker”.
Trin 1: ”Oplæseren” læser 1. afsnit
Trin 2: ”Referenten” giver et referat af det vigtigste indhold
Trin 3: 	Den, som står for ”svære ord”, udpeger disse og gætter på en betydning.
Efterfølgende må gruppen supplere.
Trin 4: ”Gæt, hvad der nu sker” gætter på historiens videre handling.
Trin 5: Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses. Osv.
Til hjælp til rollefordelingen er lavet et rollelæsningshjul.

Efter læsning af teksten
Eleverne arbejder med fokus på ordforståelse med ordkort, som beskrevet længere fremme i dette materiale.
Efter arbejde med ordkort vælger eleverne, på hvilken måde de vil arbejde med historien, som beskrevet i et
skema længere fremme i dette materiale.

Dette undervisningsmateriale er udarbejdet af Pædagogisk Udvikling, Esbjerg Kommune i anledning af Ribes 1300 års jubilæum .
Teksterne i dette materiale om dronning Dagmar er oprindelig udarbejdet til Projekt Børn, natur og bevægelse, som er et samarbejde i
Esbjerg Kommune mellem Dagtilbud, Dagplejen, Skoletjenesten og Kultur- og naturformidlingscentret Myrthuegård og i dette tilfælde
omkring formidling af ”Middelalderens Ribe” også i et samarbejde med Ribes Vikinger, Sydvestjyske Museer.
Teksten er af forhenværende skolekonsulent i Skoletjenesten, Keld Kirstein. Der er taget afsæt i de danske folkeviser om dronning Dagmar. Tegningerne er af tegner Jette Jørgensen.
Tak for lån af tekster og tegninger til
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Ordkort med fokus på ordforståelse
| Kopier ordkortene på karton og klip dem ud.
| Del klassen i grupper. Hver person skal have et opgavekort. Tag evt. hensyn til den enkeltes faglige niveau.
| Gruppen arbejder nu mundtligt med ordene på ordkortene, et af gangen.
Hver gruppe har et sæt opgavekort. Kortene ligger med bagsiden opad. Gruppemedlemmerne trækker hver
et kort. Den som har Læs ordet højt- kortet begynder altid.
| Læreren kan vurdere, om alle grupper skal have alle kort, eller om de skal have en lille del og afsluttende
fremlægge for hinanden.
| Hver elev vender sit kort, og efter tur besvarer de opgaven på kortet. Hvis en elev ikke kender svaret, hjælper de andre gruppemedlemmer. Kortet lægges tilbage nederst i bunken. Hvis eleverne ikke kan finde synonymer/homonymer til ordet, tager de et nyt kort.
| Opgavekortene roterer med hvert nyt ordkort.
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Opgavekort

Læs ordet højt

Giv en definition
på ordet

Giv et
synonym/antonym
til ordet

Sig ordets
ordklasse

Sig ordet i en
sætning

Find et ord,
der rimer
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Vælg, hvordan du vil arbejde med historien om dronning Dagmar
Tegn eller mal historien om dronning Dagmar:
| Alene eller i gruppe skal du tegne eller male en tegneserie med historien om
dronning Dagmar.
| Lav først en skitse. Når skitsen er færdig, viser du den til en klassekammerat,
som kommer med gode ideer til, hvordan den kan blive endnu bedre. Når du
har lavet skitsen helt færdig, laver du selve billedet.

Lav en udstilling med
billederne.
Vis udstillingen til
klassen eller andre.

| Vælg, om du skal arbejde med tørre farver, våde farver eller på computer.

Lav rollespil til historien om dronning Dagmar
| I en gruppe skal I snakke om og beslutte jer for, hvordan I vil lave et rollespil,
hvor I gengiver historien eller dele af den.

Vis rollespillet for
klassen eller andre.

| Skrive ordkort med nøgleord fra handlingen og personer.
| Når I er enige om, hvordan handlingen skal være, og personerne er fordelt,
øver I.
| I kan også finde udklædning og rekvisitter.

Lav et hørespil til historien om dronning Dagmar
| I en gruppe skal I snakke om og beslutte jer for, hvordan I vil lave et hørespil,
hvor I gengiver historien eller dele af den.

Spil hørespillet for
klassen eller andre.

| Skriv ordkort med nøgleord fra handlingen og personer.
| Når I er enige om, hvordan handlingen skal være, og personerne er fordelt,
øver I.
| I kan også finde lydrekvisitter.
| Når I er klar, optager I hørespillet på mobiltelefon eller diktafon.

Lav en quiz til historien om dronning Dagmar
| Lad jer inspirere af tipskuponer, gæt og grimasser, tegn og gæt, Jeopardy og
lignende.
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Rollelæsningshjul
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Samtaleord
Kongen byder

Prins:	Især drengebørn var vigtige for at sikre arvefølgen.
Prinsesse: 	Der er forskel på prinsesser og dronninger.
Dagmar: 	Døbt Margaretha Dragomira som betød den fredselskende. Hun havde fire søstre og en
bror.
Junker: 	Adelsmand. Egentlig en ung herre, oprindelig søn af en hertug eller greve i middelalderen.
Giftermål: 	Når datteren skulle giftes, var det faderen, som skulle give sit samtykke.
Rejser: 	Storme og dårlige veje gjorde, at rejsen ofte blev lang og farlig, overfald og endog drab var
mulig.
Ridder: 	En kriger til hest, blev senere symbol på en beskytter, som viser god opførsel og hensynsfuldhed.
Bøhmen: 	Det nuværende Tjekkiet med Prag som hovedstad.
Ved kongens bord: 	Bemærk man spiste med kniv og fingre. Gaflen dukkede først op i 1600 tallet. Drikkeglas
var dyre og forbeholdt konge og adel. På landet drak bønderne af krus lavet af lertøj og træ.
Der var stor forskel på madvarer hos rig og fattig. Af hensyn til holdbarhed var mange madvarer tørret, røget eller saltet.
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Samtaleord
Prinsesse Dagmar går i land

Terningespil: 	eller ”dobbel” var også i middelalderen et yndet tidsfordriv og blev spillet i alle samfundslag.
I middelalderen var der flere steder forbud mod at spille hasard med terninger.
		Terningen var måske en ca. 5 cm høj, sekskantet figur af ben med en benpind igennem.
Den har formentlig fungeret som en slags snurretop. En lignende terning fra 13.-16 århundrede er fundet i Ålborg.
Mandø: 	En af vadehavsøerne, som kan besøges med traktorbus ved lavvande.
		
Riberhus: 	blev bygget som kongelig borg i 1100-tallet i Ribe, på en otte meter høj borgbanke omgivet
af voldgrave. Der foregik udvidelser og tilbygninger, sidste gang i 1500-tallet under Christian
3. Slottet led hårdt under Svenskekrigene og blev revet ned i sidste halvdel af 1600-årene.
Borgbanken ses endnu.
Skibbroen: 	er havnekajen i Ribe.
Unge piger: 	blev tit bortgift til ældre mænd ofte af politiske og økonomiske årsager.

Birgit Juhl Kjems og Dorte Vind

børn, natur
og bevægelse

Sværere tekster

Samtaleord
Den fredselskende Dronning

Brylluppet: 	stod på Riberhus, og som det dengang var skik, havde bruden morgenen efter ret til at kræve en såkaldt morgengave. Ved brylluppet i år 1205 er kong Valdemar 35 år – noget ældre
end Dagmar. Hun var sikkert ikke fyldt 20 endnu.
Biskop: 	er overhovedet i det kirkelige, geografiske område, stiftet, og ledende præst ved stiftets
domkirke.
Det skulle være Dagmars fortjeneste, at biskop Valdemar i 1206 frigives efter 14 års fængsel.
Krone: 	Der er forskel på konge- og dronningekrone.
Navne: 	Valdemar er et populært navn i tidlig middelalder. I 1209 føder Dagmar kongesønnen Valdemar den Unge. Han bliver således døbt Valdemar ligesom sin far og biskop Valdemar.
Hvilke pige- og drengenavne er populære netop nu?
Marked & Handel: 	Perioden i Valdemar Sejrs regeringstid er en blomstrende handelstid. Befolkningen bor på
landet og i små byer. Ribe er en af landets største byer. I byerne handler folk med hinanden. Der handles med spegesild, klipfisk, salt, tømmer, korn, kvæg, heste, pelsværk, rav,
metalvarer, glas, klæde, vin, krydderier og m.m.

Havfruen

Havfrue: 	I Middelalderen troede folk på havfruer, elverpiger, alfer, nisser, åmænd, nøkken og andre
overnaturlige væsner.
Spåkoner: 	Personer, som besidder usædvanlige evner, og som ved hjælp af spillekort, benknogler og
lignende kan læse om fremtiden.
Det røde guld: 	Kongeparret fik i 1209 sønnen Valdemar med tilnavnet den Unge. Han blev ikke konge, fordi
han blev dræbt af et vådeskud i 1231.
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Samtaleord
Valdemar rider

Jagtfalk: 	Rovfugl som oplæres til at deltage i jagten.
Den hellige bog: 	Måske hentydes der til Bibelen, men det kan også være andre hellige katolske bøger.
Kloge koner: 	Datidens jordemødre, som også kendte til forskellige urters helbredende virkninger.

Dødslejet

Mirakel: 	En begivenhed, der er blevet til ved guddommelig hjælp.
Pyntebånd: 	Farvede bånd, der anvendtes som udsmykning på diverse dragter.
Bengerd: 	Valdemar Sejr fulgte ikke rådet, men giftede sig to år senere med netop prinsesse Bengerd
(eller Berengeria) af Portugal. Hun var ifølge folkevisen foragtet af folket. De fik tre sønner,
som alle blev konger.
Kirke: 	Dagmar blev gravlagt i Valdemar-slægtens kirke, som er Sct. Bents kirke i Ringsted på
Sjælland.
Sogn: 	Betegnelse for et område med en fælles kirke. Betegnelsen er muligvis opstået før kristendommen kom til Danmark.
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