Opbygning af tema.

Temaet er bygget op som forslag til
undervisnings- og yderligere litteratur samt
kilder til 10 nedslag indenfor temaet. De
enkelte nedslag kan dog også læses hver for
sig eller delvist. I forhold til
studieretningsprojektet er der også en
litteraturliste, som er inddelt med
litteraturforslag til de enkelte punkter –
litteraturlisten vil også med fordel kunne
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bruges af den lærer, der foretrækker at undervise klassen i en helt almindelig og traditionel
klassegennemgang under brug af det tekstmateriale, der i øvrigt stilles til rådighed under de enkelte
punkter i højre spalte af siden.
Den gennemgående linie i temaet er forbindelserne over Atlanterhavet mellem Afrika og Caribien
med det transatlantiske slaveri som omdrejningspunkt men i særdeleshed den naturmedicin, som
findes både i Afrika og i det tidligere Dansk Vestindien både dengang og i dag. Der skabes
herigennem en linie på tværs over Atlanten med lægen Paul Isert som bindeled og dette skulle gerne
resultere i en øget forståelse på elevsiden for sammenhængen kontinenterne imellem og en øget
forståelse for den Transatlantiske Slavehandel (: TST – The Transatlantic Slave Trade).
Hvert enkelt punkt indledes med en introduktion til punktet der i første række er henvendt til
læreren og som samtidig foreslår henvisninger til de mest almindelige og tilgængelige
undervisningsbøger.
Hertil er der ud for hvert punkt foreslået tekstmateriale af forskellig karakter – både fremstillinger
og originalt kildemateriale. Kildematerialet er ikke umiddelbart tilgængeligt fra biblioteker m.v.
Derfor ligger det her som klikbare filer, hvor pdf-formatet er valgt af brugerhensyn, da nogle af
filerne ellers ville være meget store og tage lang tid at downloade.
I teksterne er det oprindelige sprog bibeholdt – dette kan betyde at eleverne skal have nogen hjælp
til at læse og forstå sproget i teksterne (en del af materialet stammer fra slutningen af 1700-tallet).
Der er indarbejdet progression i de foreslåede 10 nedslag således, at temaet bevæger sig frem
kronologisk og geografisk fra Afrika til Vestindien for til sidst at se på effekten af TST i Danmark –
i særdeleshed i København, hvor der er forslag til at forlade skolen for at gå ud i byen og opsøge
hvad der nu er tilbage af den ekstremt indbringende handel over Atlanten.

