Lærerark
Tobakkens historie
Læringsmål på forløbet
Eleverne lærer gennem et spil om tobakkens historie, og hvordan tobakkens historie
hænger sammen med andre historiske begivenheder. Gennem diskussion lærer
eleverne også betydningen af tobakkens historie.

Kort om opgaven
Eleverne skal spille et historiespil, hvor de skal placere tobakkens historiske punkter
på en tidslinje, sammen med andre historiske begivenheder. Gennem diskussion,
lærer eleverne også betydningen af tobakkens historie.

Vejledende tid: 2 lektioner á 45 minutter

Sådan gør du
Lektion 1
Præsentér opgaven og inddel eleverne i grupper á 3-4 spillere. Der skal bruges ét spil
til hver gruppe. Spillet skal printes dobbeltsidet. Udlevér spillet. Eleverne klipper spillet
ud, og begynder at spille.
Lektion 2
Eleverne spiller. Brug den sidste del af lektionen på at samle op i klassen. Diskutér
eksempelvis, hvorfor man ikke forbød tobak, da man fandt ud at rygning giver
lungekræft i 1950’erne, og hvad eleverne synes skal være det næste punkt i tobakkens
historie. Hvordan kan vi stoppe tobakken, så den ikke fortsætter i den dansk historie?
Evt. et forbud mod tobak?

Forslag til opfølgning og evaluering
Forslag til tegn på læring
 Eleven kan redegøre for tobakkens historiske punkter
 Eleven kan placere tobakkens historiske punkter i forhold til andre historiske
punkter
 Eleven kan diskutere tobakkens historiske udvikling ift. Den historiske og
samfundsmæssige udvikling i Danmark
Forslag til opfølgning

1




Læreren går rundt, følger med mens eleverne spiller og stiller spørgsmål, som
kan lægge op til diskussionen efter spillet
Læreren samler op i klassen og diskuterer emnet i plenum

Fag
Historie
Kompetenceområde
Kronologi & sammenhæng
Videns- og færdighedsområde
Historiekanon

Færdighedsmål
Eleven kan bruge kanonpunkter til at
skabe historisk overblik og
sammenhængsforståelse
Vidensmål
Eleven har viden om kanonpunkter

Forudsætninger for, at eleven kan løse opgaven
Eleverne skal have kendskab til historiske kanonpunkter
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Elevark
Tobakkens historie
Det lærer du
Du lærer gennem et spil om tobakkens historie, og hvordan
tobakkens historie hænger sammen med andre historiske
begivenheder. Gennem diskussion lærer du også
betydningen af tobakkens historie.

Kort om opgaven
Du skal sammen med dine klassekammerater spille et historiespil, hvor du skal
placere tobakkens historiske punkter på en tidslinje, sammen med andre historiske
begivenheder.

Sådan sætter du spillet op
Start med at klippe kortene ud og blande dem. Det er vigtigt, at de vender samme
vej; på bagsiden af kortene, er der et blåt årstal. Bagsiden skal altid vende nedad, når
kortene blandes.
Når kortene er blandet, gives fire kort til hver spiller (stadig med årstallet nedad. Hvis
man kigge årstallet, har man snydt og må bytte kortet ud). Når I er godt inde i spillet,
kan I tage både fem eller seks kort under opsætningen; det gør bare spillet mere
udfordrende.
Vend nu ét kort fra kortbunken – denne gang med årstallet opad. Det er dette kort I
skal starte tidslinjen ud fra. I er nu klar til at komme i gang med spillet.

Sådan spiller du historiekanon
Det gælder om at placere de forskellige kort i historisk rækkefølge. På din tur tager
du et af de kort, der ligger foran dig, og placerer det, hvor du mener, det hører
hjemme på tidslinjen. Når du har placeret kortet, vender du det om, og ser om det er
lagt rigtigt.
Hvis du har lagt kortet rigtigt, er din tur slut, og turen går videre til næste spiller.
Kortet bliver liggende, og for hvert kort, som er placeret rigtigt, bliver det altså
sværere at placere det næste kort.
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Hvis du ikke har lagt kortet rigtigt, lægges kortet nu på sin rigtige plads i tidslinjen, og
du trækker et nyt kort fra den store kortbunke. Du er altså ikke sluppet af med et kort,
og er nu bagud i forhold til dem, der hat smidt et kort.

Spillets afslutning
I slutningen af hver runde (altså, lige inden startspilleren tager sin næste tur) tjekker I
efter, om en eller flere spillere er sluppet af med alle sine kort.
Hvis kun én spiller er sluppet af med alle sine kort har den spiller vundet. Tillykke med
sejren!
Hvis mere en én spiller har sluppet af med alle sine kort, fortsætter spiller. De spillere,
der ikke har noget kort foran dem i deres tur, trækker et kort fra kortbunken, som så
er det kort, der skal placeres.
Hvis i, når spillet er slut, kun mangler nogle få kort, kan I prøve at se om I sammen kan
placere de sidste korrekt. Ellers blandes alle kortene på ny og et nyt spil kan gå i gang.
Nu er det vinderens tur til at starte.
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