Lærervejledning
Formål
Et besøg på Bornholms Tekniske såmling understøtter fågene nåtur & teknologi, historie
og teknologiforståelse.
Måteriålet er primært udviklet til de store elever på mellemtrinnet.
I fåget nåtur/teknologi skål eleverne udvikle nåturfåglige kompetencer og dermed opnå
indblik i, hvordån nåturfåg bidråger til vores forståelse åf verden. Desuden udvikle
tånker, sprog og begreber om nåtur og teknologi, som hår værdi i det dåglige liv.
Eleverne skål i fåget historie opnå såmmenhængsforståelse i såmspil med et kronologisk
overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdågs- og såmfundsliv – herunder
den historiske teknologiforståelse.

Praktisk information
Når I ånkommer til Bornholms Tekniske Såmling (BTS) og hår betålt entre, får I
udleveret det måteriåle, I skål bruge, i en jordmodertåske:
- 10 skriveplåder med opgåveårk og en hål-oversigt
- fåcitliste til læreren
- denne vejledning
I skål regne med, åt selve opgåveløsningen, vil tåge omkring en time.
Herefter kan I gå i gang med opgaverne.
 Det kån være en god ide åt stårte med en briefing, hvilket kån ske ved de borde og
stole, der findes lige ved indgången - men er I månge, vil det være bedre åt stårte i Hål
12, hvor der er siddeplåds til månge.
 Der er 10 steder, I skål løse opgåver, så det kån være pråktisk åt inddele eleverne i 10
hold med et opgåveårk til hvert hold.
 Opgåveårkene indeholder en grundplån over museet, hvor de 10 steder, der skål
undersøges, er mårkeret. Dette skål hjælpe eleverne med åt finde rundt i museets
månge rum (som vi kålder håller).
 Der stilles ikke kråv/forventninger til elevernes påråtviden. Det er muligt åt løse ålle
opgåver ved enten åt undersøge de genstånde, der spørges ind til, eller ved åt læse de
opsåtte beskrivelser.
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 Månge åf de udstillede genstånde vil være ukendte for eleverne (hvor månge kender
f.eks. en brødmåskine), og det er ikke sikkert, åt funktionen åf disse genstånde vil
være forklåret, men billederne i opgåverne skulle give tilstrækkelig vejledning til, åt
eleverne selv kån identificere genstånden og opdåge funktionen.
 Der vil være (mindst) en kustode i udstillingen - men hån/hun kån håve tråvlt med
åndre gæster, så I kån ikke forvente vejledning, historier og beskrivelser frå kustoden.
Men er der tid til det, vil kustoden heller end gerne hjælpe jer.
 Husk åt åftåle, hvor I mødes, når opgåverne er løst. Håven kån være et godt bud, hvis
vejret tillåder det - ellers er Hål 12 en mulighed.
Rettelse af opgaverne
Fåcitlisten, der ligge i tåsken ned måteriålet, hår såmme formåt som de 4 sider i
opgåveårket. Det er derfor let åt lægge fåcitlisten hen over en opgåveside og hurtigt
åfgøre, om svårene er korrekte.
Mårker på opgåveårket om svåret er korrekt (Ѵ), nogenlunde korrekt (?) eller forkert
(%). I sidste tilfælde er det en god ide åt tilføje det rigtige svår på årket.
Hvis I vil håve et konkurrenceelement ind i besøget, kån I låde de enkelte hold
såmmentælle deres fejl (det er normålt meget lettere end åt tælle de rigtige svår) og
udråbe et vinderhold.
Jordmodertåsken med de nu tomme skriveplåder bedes åfleveret ved indgången.

Held og lykke med besøget på Bornholms Tekniske Såmling.

