
Verdensarv

Mål
Fra K06

«presentere tverrfaglige emner med relevant 
terminologi og formålstjenlig bruk av digitale 
verktøy og medier»

«planlegge, utforme og bearbeide egne 
tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 
underveis i prosessen»

«finne døme på hendingar som har vore 
med på å forme dagens Noreg, og diskutere 
korleis samfunnet kunne ha vorte dersom 
desse hendingane hadde utvikla seg 
annleis»

«presentere viktige utviklingstrekk i norsk 
historie på første halvdelen av 1900-talet og 
beskrive korleis dei peikar fram mot 
samfunnet i dag»

«gjere greie for teknologiske og 
samfunnsmessige endringar som følgje av 
den industrielle revolusjonen»

«gi eksempler på hvordan menneskelig 
aktivitet har påvirket et naturområde»

Lokalt mål: «være i stand til å være 
Notodden-guide for tilreisende»

Kriterier
(Innhold)

4 deler

Vann

Elver

Dammer

Bysamfunn

Notodden

Rjukan

Kraft og industri

Kraftstasjoner

Fra vann til strøm

Elektriske kanon

Kommunikasjon

Vei

Jernbane

Ferjer

Lektere

3 kommuner

Notodden

Rjukan

Vinje

Unesco

Fn

Andre verdensarvsteder

Personer

Eyde

Birkeland

Knutsen

Wallenberg

Ole Holta

Fag

Samfunnsfag

Norsk

Naturfag

Aktivitet

Lag en presentasjon i EE, Keynote eller Book 
Creator

Gå inn på historielagets sider og hent 2-3 
bilder som viser Notodden før 1900 og 2-3 
bilder fra samme sted fra etter 1910.

Finn et bilde som viser dagliglivet for vanlige 
folk fra begynnelsen av 1900 på Notodden. 
Skriv en tekst som passer til dette bildet. Ca 
1 side.

Lag en overskrift pr emne (4 stk)

Gå inn på nettsidene til industriarven.no og 
finn bilder og stoff som du legger inn på 
sidene. (Husk at du selv må forstå alt du 
skriver)

Forside «Verdensarvsted
Notodden og Rjukan»

Innledning med informasjon om Unesco

Avslutning med «framoverrettet blikk». Hva 
kan dette bety for vår framtid på Notodden

Plukk ut 3-4 viktige personer som du finner 
mer stoff om. Lag en overskrift pr person.

Ta med et bilde fra det området du har øvd 
deg på guiding. Tenk deg at du skal guide en 
gruppe, og les inn det du vil si.

Ekstraoppgave:
Gjør det samme på engelsk/tysk/spansk

Byvandring

Museet på Notodden

Tur til Rjukan

Notodden

Lag 3 spørsmål til Kahoot

Velg et av disse stedene på Notodden som 
du øver ekstra på å presentere. Adminiet og 
Villamoen, Tinfosområdet, Hydroområdet, 
Hyttebyen.

Skriv stikkord på norsk og evnt engelsk/tysk/
spansk

Se filmen om Birkeland på NRK NRK

Lytt til denne 
sangen 

🎶

Legg ved denne som link i boka di.
Lær deg refrenget.

Et eventyr i Telemark

https://tv.nrk.no/serie/nordiske-vitenskapsmenn/fbub02003000/sesong-1/episode-2
https://www.telen.no/unesco-verdensarv/kultur/historie/et-eventyr-i-telemark/v/5-75-136983
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