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Side 4

VI SIGER HVAD VI GØR 
OG GØR HVAD VI SIGER
Det første år af min ansættelse som lærer 

havde jeg mit og se til – det var en ud-
fordring at skulle tilpasse sig en arbejdsplads 
og en kultur, hvor man virkelig skal stå fast 
for ikke at blive blæst væk… Noget af det der 
hjalp mig, var fuldstændig nagelfaste aftaler 
og procedurer for, hvornår og hvordan man 
bad kolleger om hjælp, hvis det brændte 
på. En af de aftaler vi havde var, at hvis der 
opstod situationer, hvor eleverne reagerede 
uhensigtsmæssigt, så var det bedre at place-
re dem hos en kollega end at eskalere kon-
flikten. En eftermiddag, hvor jeg havde haft 
ansvaret for et lille hold på 5 elever, var det 
præcis det, der blev løsningen – alt hvad jeg 
havde forberedt blev obstrueret og alle 5 ele-
ver blev fordelt. Min forberedelse var spildt 
og fordi jeg også dengang var ung og ideali-
stisk, så var det der nagede mig mest, at jeg 
ikke havde være relationelt og fagligt dygtig 
nok til at nå mine elever der, hvor de var på 
det pågældende tidspunkt. 

Den samme fornemmelse kan man indimel-
lem have med det tillidshverv, vi sidder her 
for at varetage – vi forbereder os og gør alt 
hvad vi kan for at skabe en dynamisk og rele-
vant faglig forening; alligevel er det et hårdt 
slid at fastholde – ikke elevernes, men med-
lemmernes interesse.

Da jeg havde afleveret den sidste elev hos en 
af min dygtige, erfarne kolleger, gik jeg til 
min nærmeste leder for at fortælle, at jeg i 
dag ikke var lykkedes med det, jeg mente at 
være ansat til. Tilfældigvis var skolens inklu-
sionsvejleder på kontoret og inden jeg rigtigt 
var kommet i gang med at udøse min frustra-

tion stoppede han mig og sagde ”Dennis… 
Sagde du, hvad du forventede?” ”Øh, ja…” 
Svarede jeg ”Var du tydelig i forhold til, hvad 
du ville gøre, hvis ikke eleverne reagerede 
hensigtsmæssigt?” ”Ja…” ”Og gjorde du det 
du sagde?” ”Ja…” ”Jamen så har du gjort det 
du skulle – du siger, hvad du gør og du gør, 
hvad du siger - det er, hvad dine elever har 
brug for.”

Lige som det gav mig ro dengang, så giver 
det mig den samme ro i forhold til, hvordan 
vi arbejder i Falihos. Selvom vi ikke har de 
3500 medlemmer, som Jens Aage Poulsen 
mener der er potentiale til, og som jeg natur-
ligvis mener vores arbejde gør os fortjent til, 
så arbejder vi hårdt – siger hvad vi mener og 
sætter handling bag ordene. Når jeg er ude og 
fortælle om foreningen, eller sidder og læser 
formuleringen af vores visioner på hjemme-
siden, giver det lige et sug i maven – det er 
ambitiøst – særligt taget i betragtning af, at vi 
alle arbejder frivilligt. Men vi har sagt, hvad 
vi gør og så gør vi, hvad vi siger. Lad mig 
gennemgå hvad der står på vores hjemmeside 
for at illustrere:

• For det første skriver vi, at vi har fokus 
på at deltage aktivt i debatten om fagene, 
såvel politisk, som pædagogisk og didak-
tisk – det gør vi hver gang vi bliver spurgt. 
Siden seneste ordinære generalforsamling 
har det fx betydet 8 indlæg på Folkesko-
len.dk, som også gavmildt bruger os som 
kilder – senest d.14/2, hvor det var en arti-
kel om historiefagets mulighed for at styr-
ke eleverne etiske stillingtagen, der blev 
bragt op. Ud over det har vi fået taletid på 
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P1 og i både Kristelig Dagblad, BT, Fyens.
dk og Politiken – at de sidste tre kørte den 
samme historie, behøver vi jo ikke fortælle 
nogen.

• Som det næste så skriver vi, at vi har fokus 
på at sikre medlemmer adgang til den 
nyeste viden. Det gør vi bl.a. ved at udgive 
vores blad ”Historie og samfundsfag” – 
Kristine og Ditte er naturligvis dem der 
ved allerbedst, da det er deres fortjeneste, 
at vi har et interessant og indbydende 
blad. At sikre adgang til vide kræver også 
at man ved, hvad der rører sig og har et 
netværk, som vil byde ind med annoncer 
og artikler. Derfor er det sidste punkt må-
ske fundamentet for alt det andet vi laver, 
nemlig…  

• ”Et konstruktivt samarbejde med lærere, 
seminarier, forlag, DLF, nationalt vi-
denscenter for historie og kulturformid-
ling m.fl. Samarbejdet kommer til udtryk 
gennem en løbende dialog med de for-
skellige interessenter og ved at arrangere 
en årlig konference.” Under det her punkt 
hører også den formelle indflydelse og jeg 
glemmer sikkert noget her, men: 

- Vi er hvert år på læreruddannelser (ikke 
så mange som vi kunne ønske) for at fortæl-
le om foreningen – ofte inviteret af ”venner 
af foreningen”. I år har vi allerede været på 
UCAbsalon og UCL er i pipeline.
-Forlag møder beredvilligt op med stande på 

vores arrangementer og sender bøger som til 
anmeldelse.
-DLF – som lægger hus til at vi to gange om 
året kan mødes med de øvrige faglige for-
eninger og som koordinerede en fantastisk 
scene til Folkemødet på Bornholm, hvor vi 
eksekverede arrangementet ”Innovation i kul-
turfagene”. Ud over det så er vi gennem DLF 
repræsenterede i Ministeriets skrivegrupper 
og indstillede til undervisningsministerens 
rådgivningsgruppe.
-HistorieLab, hvor vi stadig sidder i Advi-
coryboardet og blandt andre har arrangeret 
konferencen ”Demokrati under pres” sam-
men med – her skal selvfølgelig også nævnes 
de øvrige historielærerforeninger.
-Og årskonferencen slår en fantastisk krølle 
på det hele – ud over, at vi står som medar-
rangører på 2 gange Historielærernes dag og 
2 gange Samfundsfagslærernes, så havde vi 
i år en årskonference med den største til-
slutning, siden vi startede det op i 2014 – og 
tilbagemeldingerne har kun været positive.

Med andre ord: Når vi siger, at vi arbejder for 
at styrke undervisningen i historie og sam-
fundsfag i grundskolen i bredeste forstand, så 
sender jeg en kærlig tanke til min daværende 
inklusionsvejleder og tænker – vi siger, hvad 
vi gør og ja, vi gør også det vi 
siger.

Dennis Hornhave Jacobsen,
Formand for Falihos
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FALIHOS har for første gang en stand på 
Danmarks Læringsfestival i Bella Center 13. 
og 14. marts. Vi står klar på stand 336 og vi 
glæder os til at se jer. 



Madspild er et nyt Spot på verden-forløb til samfundsfag, der sætter 
fokus på miljøbelastningen forbundet med madspild. Forløbets 
artikler og aktiviteter belyser emnet ud fra et økonomisk, samfunds- 
og miljømæssigt perspektiv. Det klæder eleverne på til at forstå de 
lokale og globale konsekvenser af overforbruget, og gør dem samtidig 
klogere på, hvordan vi alle kan minimere vores madspild i dagligdagen.

Læs om hele forløbet på samfundsfag.gyldendal.dk

Sæt spot 
på madspild

0024AN01 Samfundsfag Madspild 210x297 HistorieogSamfundsfag-1-2019.indd   1 06/02/2019   15.55

https://samfundsfag.gyldendal.dk/


Du er flygtning. 
Hvad gør du?

”Bruge dine sidste penge på et lift af en 
mand med en motorcykel eller fore-

trækker du at gemme pengene og gå ti kilo-
meter”.  
Det er bestemt ikke et helt almindeligt under-
visningsmateriale som skoleelever nu kan bli-
ve klogere på flygtningekrisen af at anvende. 
Brothers Across Borders er en blanding af 

film, computerspil og undervisning.
 
Matcher Fælles Mål
Brothers Across Borders matcher fælles mål 
inden for en række fag, bl.a. historie og sam-
fundsfag, primært udskoling. Men 6. klasse 
kan også være med. Og i øvrigt alle andre, 
der vil med på en dilemmafyldt rejse til Syri-
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Af seniorkonsulent Morten Schwarz Lausten, Røde Kors

Nyt interaktivt undervisningsmateriale fra Røde Kors lader dine skoleele-
ver være en syrisk flygtning, der leder efter sin bror i et naboland til Syrien.



ens nabolande…og selv prøve at være flygt-
ning! 

Uden at skulle afsløre for meget af handlin-
gen, er historien i filmen: den unge mand Is-
mael er flygtning fra Syrien og leder nu efter 
sin bror Muhammad i Tyrkiet. Så man skal 
også være opmærksom på de forskellige spor 
som Ismaels bror har sat på sin vej. 
Det er spændende, lærende og dramatisk. For 
Ismael er nemlig løbende i kontakt med sin 
mor, der passer resten af familien, tilbage i 
det krigshærgede Aleppo. 

Røde Kors og mobilen hjælper dig
Ved hjælp af sin mobiltelefon og brorens 
Instagram-konto får man forskellige ledetrå-
de til, hvor Ismaels bror kan være flygtet hen. 
Ismael, dvs. brugeren, kan styre handlingen i 
filmen ved at træffe forskellige valg. Eleverne, 
der anvender Brothers Across Borders lærer 
om de udfordringer en flygtning møder – 
kulturelle, sproglige og psykologiske. 

Heldigvis får man også hjælp af Tyrkisk Røde 
Halvmåne (som Røde Kors hedder i Tyrkiet) 
undervejs. Og her får eleverne, på helt unik 
vis, viden om, hvordan en stor nødhjælps- 
operation kan se ud – og helt konkret: hvad 
Røde Kors hjælper syriske flygtninge med i 
nabolandene til Syrien.  

Oplysning, forståelse og empati
Denne situation for de godt 5, 6 millioner 
syrere, der har været tvunget til at flygte ud af 
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Syrien på grund af den 8 år lange borgerkrig, 
vil Røde Kors nu at sætte danske skoleelever 
ind i med Brothers Across Borders. Med en-
gagerende dilemmaer som i et computerspil 
og professionelle, filmiske sekvenser, lærer 
eleverne ’på egen krop’ om flygtningekrisen, 
den syriske borgerkrig og ikke mindst: de bli-
ver i stand til at sætte sig ind i krigens konse-
kvenser for de berørte mennesker. 

Ansigter på flygtninge
Brothers Across Borders er læring i sig selv, 
når brugeren - som flygtningen Ismael - træf-
fer valg gennem spillet, lærer om tyrkisk og 
syrisk kultur, sprog, arbejdsmarked, geografi 
osv. De personlige, psykiske ar, som Ismael 
bringer med sig fra krigen i Syrien, vil også 
give anledning til videre forløb og gode snak-
ke i klassen, efterfølgende. Materialet sætter 
et ansigt på flygtningene og deres familier, 
og viser, at mennesker, der er ramt af krig 
og er på flugt, har brug for hjælp og støtte, 

uanset om de er i lande, der grænser op til 
Syrien eller bor i Europa. Filmen præsenterer 
forskellige karakterer med historier, der har 
universel appel. Fx ønsket om at holde sam-
men og beskytte ens familie. Den viser også 
forskellige aspekter af Syrien og nabolandene, 
der kan danne grundlag for konkrete klasse-
diskussioner om emnet.  

Supplerende lærervejledning
Der medfølger en grundig lærervejledning, 
der gør det muligt at arbejde videre i dybden 
med de forskellige temaer, der findes i filmen 
fx: flugt/flygtninge, familieliv, kultur/religi-
on, arbejdsmarked, geografi og krig. Filmen 
har til formål at øge elevernes forståelse af 
begreber som "nærområder", "flygtninge", 
”migration”, ”internt fordrevne” og "asyl", som 
de sikkert ofte har hørt i den offentlige debat. 
Lærervejledningen er opbygget på en måde, 
der gør det muligt for læreren at vælge be-
stemte øvelser, arbejde på tværs af forskellige 
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fag eller bruge det til at afvikle selvstændige 
forløb eller temadage om emnet. Hvert tema 
i lærervejledningen kan bruges separat, men 
eleven får naturligvis flere perspektiver på 
emnet ved at arbejde med mere end blot et 
tema. 

Se trailer her 

Prøv selv at være flygtning her

• Lærervejledning med øvelser og opgaver medfølger. Primo marts 
2019.

• Målgruppen er 6., 7., 8., 9. klasse.
• Materialet matcher Fælles Mål i historie og samfundsfag.
• EU Regional Trust fund for Syria finansierer Røde Kors’ hjælpear-

bejde i fem nabolande til Syrien: Libanon, Jordan, Irak, Egypten og 
Tyrkiet. 

• Alene i Tyrkiet, hvor handlingen udspiller sig er godt 4 mio. syriske 
flygtninge.   

• Brothers Across Borders er udkommet på otte sprog, herunder 
dansk.

• Røde Kors i Danmark leder hele MADAD-nødhjælpsprogrammet, 
der udføres med bl.a. syv andre Røde Korsselskaber (Norge, Sverige, 
Holland, Tyskland, Frankrig, Spanien, Schweiz). 

• Læs mere om MADAD: www.madad.dk
Flere undervisningsmaterialer fra Røde Kors: www.rodekors.dk/skole
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FN vedtog i 2015 de 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Verdensmålene 

formulerer en plan for bæredygtig udvikling 
for både mennesker og for vores planet inden 
2030.

Det er ganske ambitiøse mål, der helt konkret 
består af 17 mål og 169 delmål, som forpligter 
FN’s 193 medlemslande – heriblandt Dan-
mark – til at arbejde med bæredygtighed, 
så der skabes balance mellem natur, social 
adfærd og økonomisk vækst.

Side 11

FN’s Verdensmål på skemaet

Den 8. januar 2019 åbnede en ny, stor portal om FN’s Verdensmål (ver-
densmaal.org) med bl.a. undervisningsmaterialer, og ved næste folkemøde 
på Bornholm bliver Verdensmålene et hovedtema. Den danske regering har 
en handleplan for opfyldelse af målene, men alle i Danmark har ansvar 
for at indfri dem. Der er mange gode grunde til at sætte Verdensmålene på 
årsplanen i samfundsfag. Det kan gøres meget konkret for eleverne og sam-
tidig realiseres uden omkostninger for skolen.

Af Kim Møller Hansen
Redaktionschef i kulturfagsredaktionen, Gyldendal Uddannelse

https://www.verdensmaal.org/materialer
http://verdensmaal.org
http://verdensmaal.org
mailto:gukmh%40gyldendal.dk?subject=
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Ansvarligt forbrug og produktion
Netop fordi madspild i dag udgør et stort 
problem, er en ambitiøs forbedring af pro-
blemet også på FN’s Verdensmåls-dagsorden. 
Under Mål 12: Ansvarligt forbrug og pro-
duktion formuleres et ønske om inden 2030 
at halvere det globale madspild pr. indbygger 
både på forbruger- og detailniveau.

Mængden af madvarer, der ender i 
skraldespanden og ikke på middags-
bordet, er problematisk ift. økonomi, 
miljø og samfund – både globalt og i Dan-

mark. Det er både ærgerligt og dyrt at smide 
mad ud, ligesom madspild både har miljø-
mæssige og sociale konsekvenser.

Konsekvenser
En tredjedel af alt mad bliver smidt ud. Det 
er på verdensplan 1,6 milliarder ton mad om 
året, som samlet vurderes til at have en værdi 
af 1.200 milliarder dollar. Alene i Danmark 
kasserer vi hvert år over 700.000 ton mad, 
som kunne være spist. Ud af de 700.000 ton 
står de danske husholdninger for 247.000 ton, 
hvilket gør madspild i hjemmet til et af de 
største problemer, når det kommer til mad-
spild.

Madspild i alle led af fødevarekæden har en 
stor økonomisk pris, men der er også det 
samfundsmæssige aspekt af spildet. For kan 
det være rigtigt, at der bliver smidt så ekstre-
me mængder mad ud i en verden, hvor om-
kring 870 millioner mennesker sulter? Selv i 
et så privilegeret land som Danmark lever der 

En tredjedel af alt mad bliver smidt ud. © Too Good To Go

https://www.verdensmaal.org/materialer
https://toogoodtogo.dk/da


familier, som har svært ved at få pengene til 
at strække til de daglige, sunde og næringsri-
ge måltider.

Spildet i fødevarekæden har derudover sto-
re konsekvenser for vores miljø. Lige nu er 
det globale madspild faktisk ansvarlig for 8 
% af verdens samlede CO2-udslip. Det er så 
meget, at hvis madspild var et land, ville det 
være den tredje største udleder af CO2 glo-
balt – kun overgået af USA og Kina.

Madspild i undervisningen
Et arbejde med madspild i samfundsfag kan 
udover at konkretisere et af FN’s Verdensmål 
præsentere eleverne for en række aktuel-
le problemstillinger og inspirere dem til at 
undersøge, hvad der faktisk bliver gjort for at 
mindske madspild, og hvad de selv kan gøre. 
Dette er gjort i to-timers forløbet Madspild. 
Forløbet stilles gratis til rådighed for alle og 
er udarbejdet i et samarbejde mellem Gyl-
dendal og madspildsappen Too Good To Go.

Madspildet i fødevarekæden i Europa. Procentvis opdeling af det samlede madspild i Europa. 
Tallene er fra en analyse foretaget af World Resource Institute (WRI), 2011.
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Andre gratis undervisningsforløb om FN’s Verdensmål
• Globale værdikæder. Et forløb på 12 lektioner med det over-

ordnede formål at bidrage til opfyldelse af FN’s Verdensmål om 
bæredygtig udvikling. Udarbejdet i samarbejde med Sociability 
ApS og Envice med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

• Generation Verdensmål. Et miniforløb på to timer.
• FN’s udviklingsmål for verden. Et miniforløb på to timer.

https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Spot_paa_verden/Madspild.aspx
https://toogoodtogo.dk/da/about-us
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Globale_vaerdikaeder.aspx
https://sociability.dk/
https://sociability.dk/
http://www.envice.dk/
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Spot_paa_verden/Generation_verdensmaal.aspx
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Spot_paa_verden/FNs_udviklingsmaal_for_verden.aspx
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Af Hanne Fabricius, arkæolog og forfatter

Jeg har altid fortalt historier og tænkt i 
billeder. Som helt lille havde jeg en usynlig 

fantasiveninde, der hed Baistuer. Jeg husker 
stadig tydeligt, hvordan hun så ud med et 
kæmpestort, kulsort, ovalt hoved og tynde 
arme og ben, som spjættede og strittede, 
når hun bevægede sig. Baistuer var ven med 
Nemesis, som boede hos en gammel enke på 
fjerde sal i vores hus. Når jeg besøgte hende 

sammen med min mor, elskede jeg at liste ind 
i hendes soveværelset, hvor sengen altid var 
dækket af et gyldent brokadetæppe. Her hå-
bede jeg at få et glimt af Nemesis, som boede 
ved siden af sengen. 
For en del år siden kom jeg ind i en mar-
skandiserbutik i Istedgade på Vesterbro. På et 
bord stod nogle afrikanske åndefigurer med 
store, ovale hoveder og tændstikstynde arme 

Detektiv i fortiden og vejen i 
nutiden

Det magiske kort fra min nye historiske fantasybørnebog, Soltemplets hemmelighed. Kortet viser altid, hvor de 
tre 12-årige hovedpersoner er på vej hen. Bogen er bind to i serien Tidsdetektiverne, som har deres egen hjem-
meside www.tidsdetektiverne.dk Tegning af Johannes Bojesen

Det står ikke skrevet i hverken kort eller stjerner, hvordan ens vej gennem livet 
bliver. Min vej har ofte føltes som en snoet og bumpet landevej, men når jeg i dag 
ser tilbage, har turen været det hele værd. 
Lad mig derfor invitere jer med på en rejse tilbage i tiden, hvor det, som kan lig-
ne en masse tilfældige erfaringer, i virkeligheden har dygtiggjort mig til at udføre 
lige præcis det, som jeg arbejder med i dag.

http://www.tidsdetektiverne.dk


og ben. De lignede Baistuer. Men om min 
fantasifigur havde noget at gøre med, at jeg 
faktisk havde en onkel fra Etiopien, og om jeg 
derfor havde set billeder af afrikansk kunst, 
det ved jeg ikke. 

Da jeg begyndte at læse bøger i sommerferien 
mellem første og anden klasse, åbnede der 
sig en kolossal verden for mig, som var fan-
tastisk. Hurtigt begyndte jeg at skrive mine 
egne ”detektivhistorier” i det ene stilehæfte 
efter det andet. Historierne  afleverede jeg til 
min klasselærer Schmidt på Himmelev Skole 
i Roskilde. Smith læste tålmodigt mine skri-
verier, og han sagde hver gang, at han ville 
lave en speciel hylde til mine historier på 
skolebiblioteket. 
I dag er jeg overbevist om, at Smith er en af 
årsagerne til, at jeg blev forfatter. Han roste 
mine historier og rettede aldrig en eneste fejl 
med den røde rettepen, så selv om jeg var 
lidt sen til at lære at stave korrekt, beholdt jeg 
skriveglæden. Da jeg mange år senere endelig 
ville lære at stave, var jeg blevet glad for at 
gætte kryds og tværs. Og kryds og tværs lyk-
kes simpelthen ikke, hvis man staver forkert 
hele tiden. Sådan lærte jeg at stave.
Mine skoleår i 1960´erne med den tids mo-
derne lærere betød, at jeg fik åbnet op for kas-
sen til min videbegærlighed. Selv om jeg kom 
fra et hjem med klaver og massevis af bøger 
og musik, så var det ikke et akademikerhjem, 
men et ganske almindeligt middelklassehjem. 
Min mor læste meget for min søster og mig, 
og hun tog gerne turen til biblioteket to gange 
om ugen, for at vi kunne låne nye bøger.

Et brødløst job
Jeg var vist ni år, da jeg hver dag efter skole 
stod og kikkede ned i en arkæologisk stenal-
derudgravning tæt ved min skole. 
”Jeg skal være arkæolog, når jeg bliver stor,” 
bekendtgjorde jeg ved middagsbordet til min 
mor og far.
Selv om begge var meget historisk interesse-
rede, lød svaret blot:

”Det er et brødløst job. Du må hellere finde 
på noget andet.”
Jeg forstod ikke helt ordet brødløst, for måtte 
man så ikke spise brød, hvis man var 
arkæolog? Derfor besluttede jeg mig for at 
blive detektiv i stedet for. Jeg listede rundt 
og undersøgte ting, som måske var mystiske, 
skrev videre på mine historier om børn, som 
var klogere end politiet og fangede smuglere 
(smuglere var ”in” i 1960-70´erne). Jeg lyttede 
med stor begejstring til spøgelseshistorierne, 
familiehistorierne, bibelhistorien, den nordi-
ske mytologi og til alle de andre spændende 
eventyr og myter, som alverdens mennesker 
gennem tiden har fremtryllet foran en 
lyttende skare.

Som 11-årig i 1970 flyttede jeg med familien 
til Vordingborg. Det var et kæmpe miljøskift 
fra det mere moderne Roskilde, for på Syd-
sjælland var tiden på mange måder gået lidt i 
stå, eller også var udviklingen ikke løbet nær 
så hurtigt som i områderne omkring Køben-
havn. Jeg husker i hvert fald, at det føltes som 
om, at vi nogle gange var trådt 30 år tilbage i 
tiden. Folk var mindre velstillede, og der var 
et meget tydeligt skel mellem byens spidser 
og så alle vi andre. Men jeg fik åbnet øjnene 
for, at mange ikke var så privilegerede, som 
vi var. Især et besøg hos en skoleveninde, 
som boede uden for byen i et lille husmands-
sted med lokum i stalden, chokerede mig så 
meget, at min far siden har grinet af, at han 
aldrig har oplevet mig tie stille i så lang tid. 

Teaterdrømme
I gymnasiet blev arkæolog- og detektivdrøm-
mene skiftet ud med skuespillerdrømme, og 
efter min studentereksamen flyttede jeg til 
København, hvor jeg har boet siden. Jeg spil-
lede total- og gadeteater i en teatergruppe ved 
navn Vinterstudio, hvor vi lavede nogle skøre 
kabareter. Jeg medvirkede i film gennem 80-
erne, læste hos skuespillere som Søren Weiss 
og Baard Owe, fik sang- og stemmeunder-
visning, dansede afrikansk dans, mimede og 
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meget mere. 
Jeg søgte ind på Statens Teaterskole, men 
samtidig trak det arkæologiske heftigt i mig, 
for jeg havde forelsket mig dybt i København. 
Kærligheden holder stadig ved, selv efter at 
København og jeg for længst har fejret sølv-
bryllup og nu er på vej mod vores guldbryl-
lup. Så i 1983 blev jeg ansat på Københavns 
Museum i Billedarkivet, og jeg endte med at 
være tilknyttet museet helt frem til 1997, hvor 
jeg ved siden af mine senere universitets-
studier var student i hhv. Billedarkivet, den 
Arkæologiske Afdeling og deltog i en masse 
udgravninger. 

Arkæologien vandt til sidst – troede den
I 1987 blev jeg optaget på forhistorisk ar-
kæologi på Københavns Universitet, og så 
kom der fart på. Jeg gravede og læste, og i 
1997 afleverede jeg mit speciale om Køben-
havns middelalder. I 1999 påbegyndte jeg en 
ph.d.-uddannelse på Københavns Univer-
sitet, hvor jeg skulle skrive om København 

som havne- og handelsby i middelalderen. 
Jeg begyndte derfor også at undervise, og det 
stod mig hurtigt klart, at jeg var vild med at 
formidle og følte, at jeg endelig havde fundet 
min rette hylde.
Alt faldt på plads. Jeg var også blevet mor, og 
karrieren kørte derudaf. Men selv om jeg nød 
at forske og formidle, så følte jeg mig også på 
mange måder fejlplaceret i det akademiske 
miljø, hvor de fleste havde nok i deres eget 
og ikke undte hinanden og andre plads eller 
succes. Men jeg kunne ikke finde ud af at sige 
fra eller stop. Og tja, så skete der det, som ofte 
sker, når man ikke selv tager ansvar for sit 
liv. Livet blev til sidst træt af mig og uden at 
spørge mig til råds, satte det gang i den nød-
vendige ændring fra sin helt egen vinkel. 

Et nyt spor
I sommeren 2001 var vi tre arkæologpiger, 
som kørte rundt i Nordsjælland. Vi besøgte 
Gurre-udgravningen, var forbi Esrum Klo-
ster, men da vi var på vej mod Søborg Borg- 
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ruin, blev vi ramt af en kæmpe lastbil, som 
smadrede vores bil og sendte os alle tre på 
hospitalet. Jeg var sygemeldt i tre år med et 
piskesmæld, mistede min ph.d., men jeg næg-
tede at give op og lade livet flyve forbi. 
I stedet rejste jeg mig op og tog det ansvar, 
som jeg skulle have taget tidligere. Jeg slap 
den akademiske verden som arbejdsplads i 
2006 og blev freelance med kulturformidling 
som foredrag, byvandringer, undervisning 
og massevis af skrivning. Min hjemmeside 
kaldte jeg for Tyra, for i min verden har Tyra 
Danebod altid været en skøn, heftig og herlig 
historisk kvindeskikkelse. 
Til min store overraskelse kunne jeg trække 
på alle mine gamle erfaringer fra min tid i 
film- og teatermiljøet, og for at forfine mine 
fortællinger, tog jeg kurser i fortællekunstens 
teknikker hos Vigga Bro og Hans Laurens på 
Besttellers, som lærte mig en hulens masse. 

Bøgernes verden
Efter at jeg havde afleveret mit speciale i 
1997, blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at 
omskrive det til en bog, hvilket jeg selvfølge-
lig havde. I januar 2000 udkom så min første 
bog som årbog i Selskabet for nordisk Old-
kyndighed og Historie, og den blev startskud-
det til min senere forfatterkarriere.
I samme øjeblik som min ansættelse på Kø-
benhavns Universitet ophørte i 2006, kom der 
hul igennem til et forlag, hvor jeg skulle skri-
ve populærvidenskabelige bøger om Køben-
havns historie. På forlaget Aschehoug blev 
mine to bøger om København født i 2006 og 
2007 under titlen Gader og mennesker i mid-
delalderens og renæssancens København, bind 
et og bind to.
Begge bøger solgte rigtig godt, og efter aftale 
med forlaget gik jeg i gang med en stor bog 
om Istedgades historie under titlen Istedgade. 
Porten til Vesterbro. Men forlaget blev over-
taget af et storforlag, som ikke ønskede at 
udgive historiske bøger skrevet af ikke-kend-
te mennesker, ligesom det ikke længere var 
redaktørerne, som sagde ja til bøgerne, men 

i stedet de yngre regnskabsfolk. Derfor blev 
min Istedgadebog afvist midt i det hele, fordi 
regnskabsfolkene ikke mente, at der var no-
gen i Danmark, som kendte Istedgade, altså 
ud over dem i København. Heldigvis stod 
forlaget Sohn klar til at overtage bogen, som 
udkom i 2013 og blev udsolgt på et år. 

Børnebøger
I mellemtiden var jeg begyndt at skrive for 
børn, og endelig fik min gamle drøm fik 
lov til at vokse. I 2009 udkom min skolebog 
København. Byen bag voldene – Historien 
gennem 1000 år på Alinea, og i 2010 udkom 
min første fiktionsbørnebog Øgledronningens 
forbandelse på det lille forlag Torgard. Sidst-
nævnte er første bind i en historisk fanta-
syserie ved navn Tidsdetektiverne, hvor de 
tre 12-årige hovedpersoner, Margrethe Hatt, 
Sigurd Rama og Thea Borch, via tidsporta-
ler rejser fra nutidens København og tilbage 
gennem tiderne og løser mysterier. 
I den første bog ender de i biskop Absalons 
København i et middelalderunivers, hvor 
de skal befri Margrethes far, som er faldet 
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boghandlerne eller bestilles i boghandlen. Men læs 
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gennem en tidskanal og nu sidder fanget på 
Absalons borg. 
I bind to, Soltemplets hemmelighed, der ud-
kom i december 2018 på mit eget forlag Tyra, 
rejser trekløveret sammen med en gammel 
druide tilbage til Stonehenge i England i den 
keltiske jernalder for at banke verdens onde-
ste troldmand og hans mørke troldmænd.
Der er planlagt flere bind i serien, hvor jeg 
bruger min baggrund som arkæolog til at 
beskrive de fortidsuniverser, som børnene 
besøger, og blander dem med vilde eventyr 
eller fantasy, som det hedder i dag. Hvor 
trekløveret skal hen næste gang er end-
nu uvist. Måske skal de en tur til Egypten 
og finde nogle gamle skrifter i biblioteket i 
Alexandria. Måske går rejsen til Mayaernes 
fantastiske trappepyramider og kalender, eller 
måske skal de tilbage til vikingetiden og slås 

med monstre og søuhyrer ude i Nordsøen og  
Atlanterhavet på deres farefulde rejse mod 
Grønland og Amerika.

Forlaget TYRA
I 2014 lavede jeg mit eget forlag TYRA, da jeg 
syntes, at den etablerede forlagsbranche blev 
tungere og tungere at danse med. Ofte skal 
man selv medbringe pengene til udgivelser-
ne, og hvis man både skal stå for at søge alle 
fondene, skrive bøgerne og lave en stor del 
af reklamen bagefter, så kan man lige så godt 
lave sit eget forlag og arbejde for sig selv. 
På forlaget TYRA genudgav jeg i 2014 og 
2017 to af mine fagbøger. Herefter lavede jeg 
alle mine bøger til e-bøger, og i december 
2018 udgav jeg så min seneste børnebog, der 
allerede er blevet købt af en lang række 
biblioteker.
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At være forfatter og forlægger er både hårdt 
og sjovt. Men desværre er der en del forhin-
dringer, når man er et lille forlag med egne 
udgivelser. Blandt andet er det svært at få 
fondsmidler til udgivelserne, da mange pri-
mært tildeler de store forlag pengene. Lige-
som det er hulens svært at få anmeldelser på 
bøgerne, da mange anmeldere på de større 
aviser ikke tror, at selvudgivere kan være 
gode. Heldigvis skelner bibliotekernes 
lektørudtalelser ikke på den måde, så her har 
jeg fået flotte udtalelser på alle mine bøger. 
Faktisk nyder jeg at være kvinde i eget hus, 

selv om det også er dyrt og arbejdskrævende 
at stå for det hele selv, og indtil videre har jeg 
betalt alle mine udgivelser af egen lomme. Af 
samme grund vil jeg kontakte et forlag til at 
udgive den bog, som jeg p.t. skriver på med 
titlen Kaja og Ravnefanen, så jeg kan holde 
en pause fra forlagsbranchen og koncentrere 
mig om at være kreativ. Bogen handler om 
kongernes gamle ravnefane og Dannebrog, 
der som bekendt faldt ned fra himlen i 1219 
i Estland, så Valdemar Sejr vandt slaget. Men 
nu er ravnefanen blevet stjålet, og bogens 
hovedperson Kaja, der er ud af en gammel 
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vølveslægt, skal sammen med sine venner 
finde ravnefanen, så den igen kan veje ved si-
den af Dannebrog. Da det i år er 800 år siden, 
at Dannebrog faldt ned fra himmelen, har jeg 
besluttet at skrive bogen færdig til udgivelse 
senere i år. Lykkes det ikke at finde et forlag, 
udgiver jeg den selvfølgelig selv og håber på 
fondsmidler til tryk og layout.

Historiequizzen
Knap havde jeg lavet mit eget forlag i efter-
året 2014, før jeg blev kontaktet af Danmarks 
Radio, som ville høre, om jeg var interesseret 
i at deltage som historisk ekspert i et program 
ved navn Historiequizzen med Adrian Hug-
hes som  vært. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, 
for som mange ynder at sige til mig: 
”Du er jo en gammel cirkushest.”
Siden efteråret 2014 har jeg deltaget i mindst 
40 programmer. Vi er et fast hold og med 
ekstra historiske eksperter, hvis vi faste delta-
gere ikke kan. Da vi alle er freelancere, hæn-
der det ind imellem, at en programoptagelse 
falder sammen med et andet job, som ikke 
kan flyttes.

At deltage i Historiequizzen er et af de sjo-
veste og skønneste job, som jeg nogensinde 
har haft i mit liv. Vi er gerne ti mennesker 
pr. optagelse med fotografer, tilrettelæggere, 
sminke osv. Og vi har det fantastisk sammen 
og glæder os til hver optagelse. 
Netop ideen med at blande historie med hu-
mor er en af mine kæpheste, for man kom-
mer bare så meget længere ud med humor 
end til kun at sigte efter alle de akademikere, 
som i forvejen ved det hele. I min verden er 
det vigtigt at formidle til hr. og fru Jensen og 
til alle de andre, som via deres skat har betalt 
for vores uddannelser. 
Vi ved, at når programmerne kører første 
gang, er de de mest sete programmer på 
DR-K. Vi bliver alle jævnligt stoppet af glade 
seere, som nyder programmerne, fordi de 
er sjove, og fordi de kan quizze med. Mange 
elsker med et smil at fortælle os, at de skam 

gættede meget bedre end os, hvilket er en 
herlig ting. Vi kan nemlig ikke forberede os 
på programmerne. Det eneste, vi ved, er, hvor 
vi skal hen. Og så kan vi blot tjekke stedets 
hjemmeside og lige læse om, hvor pokker vi 
befinder os i tid og sted. Men hvilke spørgs-
mål, som Adrian Hughes og tilrettelæggerne 
har fundet på, kan ingen vide, for de forsøger 
konsekvent og med stor fornøjelse at psyke os 
og få os på glatis.
Desværre er DR blevet bedt om at skære 20% 
ned, og det kommer formentlig til at gå ud 
over Historiequizzen, da kulturkanalen DR-K 
bliver nedlagt. Vi håber selvfølgelig ikke, at 
det sker, men at vi fremover kan komme over 
på DR-2, hvor der er lidt flere penge til at 
lave programmer for end på DR-K. Sker det, 
kommer vi helt sikkert rundt i hele Danmark 
i stedet for kun at lave programmer så tæt på 
København som muligt, netop af de nuvæ-
rende økonomiske begrænsninger.

Cirklen sluttes
Når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv, kan jeg 
kun sige, at jeg gennem mit liv har været så 
heldig at arbejde med det, som interesserer 
mig mest. Jeg har fået lov til at leve af min 
passion, som er Københavns historie, og jeg 
har fået lov til at blande mit arbejde med alt 
det, som har været sjovt i mit liv. Intet har 
været spildt, for uden mine ungdomsdrømme 
fra blandt andet teater- og filmverdenen hav-
de jeg i dag ikke stået på min helt egen scene 
på byens gader og torve og fortalt historier til 
en masse mennesker.
Sang- og stemmetræningen har været guld 
for mine mundtlige fortællinger, og jeg kan 
med lethed tale 70-100 mennesker op uden 
en mikrofon. Mine optrædener på scener og 
i film gør mig scenevant, når jeg fortæller, 
filmer Historiequizzen eller deltager i andre 
radio- og tv-programmer. Min levende fan-
tasi er uundværlig, når jeg skriver bøger og 
artikler for børn og voksne. Men ikke mindst 
er min fascination af fortiden en vigtig 
følgesvend, når jeg leger detektiv i selvsamme 
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fortid enten til fagbøger, eventyr eller Storytel 
Originals, der er historier på lyd, som jeg for 
tiden er i gang med at skrive ti af om 
vikingerne for Mofibo/Storytel.
Jeg ved, at mange tænker, at jeg har været 
heldig, men man kommer ingen vegne, hvis 
man ikke arbejder seriøst og hårdt for at nå 
sine mål. Jeg har læst og lyttet og været rigtig 
dårlig til at holde fri, fordi grænsen mellem 
mit arbejde og min passion til tider er svær at 
få øje på. 
Jeg er dog af den overbevisning, at det er 
vigtigt at fortælle de unge, at hvis de tager 
en uddannelse indenfor arkæologi, etnologi, 
historie eller andre historiske fag, så skal de 
altid huske at se på mulighederne i deres fag 
i stedet for på begrænsningerne. Jeg var selv 
meget opmærksom på at fortælle det til min 
studerende, da jeg underviste på universite-
tet, for det glemte samtlige undervisere nem-
lig at fortælle os, da jeg gik på universitetet. 
I stedet fokuserede de på at underholde os 

med, at der kun var job til en ud af fyrre, så vi 
skulle konkurrere hårdt med hinanden.
Min pointe er, at alle med en historisk bag-
grund er kulturhistorikere, som med hver 
deres kulturelle kuffert kan rejse ud i verden 
for at indtage livet og fortælle om fortiden. At 
forstå, respektere og lære om og af historien 
er så vigtig, for hvis vi ikke forstår historien, 
så forstår vi heller ikke nutiden eller måske 
fremtiden, og så begår vi og vores politikere 
de samme brølere i en uendelighed.

Husk du som medlem 
kan anmelde de bøger, vi i 
foreningen får tilsendt fra 
forlag, museer og andre  
kulturinstitutioner.
Hold øje på vores facebookgruppe.
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Det kendte koncept "Leg på streg" fra Kræftens Be-
kæmpelsen er nu blevet udvidet med et aktivitets-
katalog til udskolingen. Her kan du finde bevægel-
sesaktiviteter til både historie- og samfundsfag
Læs mere på:  https://www.cancer.dk/legpaastreg/
skoler/udskoling/

https://www.cancer.dk/legpaastreg/skoler/udskoling/
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TRUTH HUNTER – 
en interaktiv dramadokumentar

Hvordan formidler man et emne som etnisk udrensning og folkedrab til 
skolelever i Danmark år 2019? Hvordan kan man gøre begivenheder, der 
er foregået i et andet land for over 20 år siden relevant og nærværende 
for eleverne? Hvordan kan man introducere dem til de komplekse me-
kanismer, som er i spil, når nogen har til hensigt at sætte en befolknings-
gruppe op imod en anden?

Hvorfor et spil om Bosnien-Hercegovina?
Folkedrab er den ultimative forbrydelse mod 
menneskeheden. Det eneste anerkendte fol-
kedrab i Europa siden 2. verdenskrig er Sre-
brenica, som fandt sted i Bosnien. Derimod 
optrådte begrebet etnisk udrensning hyppigt 
under krigene på Balkan i 90'erne, da der var 

talrige eksempler på at etniske grupper blev 
udsat for bortførelse, indespærring, tortur, 
mord, massevoldtægt og seksuelle overgreb, 
fordrivelse, ødelæggelse af kulturelle monu-
menter m.v.

I dag er sagerne – og appelsagerne – mod de 
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største og højstrangerende krigsforbrydere 
afsluttet. Den internationale krigsforbryder-
domstol for Ex-Jugoslavien ICTY, har fær-
diggjort sit arbejde. Men i dag mere end 20 
år efter krigsafslutningen, resterer der fortsat 
mange hundrede uafsluttede sager. I flere 
tilfælde bor de mistænkte forbrydere stadig 
i lokalområdet og ofrene / de pårørende kan 
opleve at se og møde hinanden. En af de 
medvirkende i Truth Hunter fortalte uden for 
optagelserne, hvordan hans ven havde været 
i banken og ved kassen sad den person, som 
havde dræbt hans mor ca. 20 år tidligere.

I spillet Truth Hunter blev det tidligt besluttet 
at fokusere på ”den lokale bøddel”; det almin-
delige menneske, ikke generalen eller diktato-
ren. En person som kender de personer, som 
han er med til at fordrive eller dræbe. Hvor-
dan kan naboer blive dødsfjender? Hvad er 
det for følelser, som ligger under overfladen 
og kan udløses med så frygtelige konsekven-
ser?

Byen Mostar er speciel også for Bosnien, for-
di byen i dag har en usynlig opdeling i en pri-
mært bosniakisk (indbyggere med muslimsk 
baggrund) og en overvejende kroatisk-bos-
nisk del (indbyggere med kristen baggrund). 
Øst-Mostar, der blev hårdest ramt – først un-
der det serbiske bombardement og senere un-
der den kroatiske belejring – er stadig mindre 
genopbygget end Vest-Mostar. Men hele byen 
– også omkring hovedgaden Bulevar – bærer 
fortsat tydeligt præg af krigen.

Formidlingsmæssige overvejelser
Et spil med en interaktiv oplevelse er en 
formidlingsform, som kan engagere og invol-
vere eleverne på en anden måde end hvis det 
samme emne alene formidles gennem tekster. 
I Truth Hunter er pulsen høj og eleven/grup-
pen skal hele tiden træffe valg om hvordan 
de vil handle så spillet kan fortsætte. På den 
måde aktiveres eleverne og deres engagement 
i spillets konflikt støttes.
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Valget af en fiktiv historie som indgang til 
emnet har flere fordele: man undgår at ud-
stille navngivne virkelige personer – både 
gerningsmænd og ofre – og når historien 
ikke er knyttet til et virkeligt hændelsesforløb, 
kan man begrænse og forenkle sagsforløbet. 
Virkelige sagsfremstillinger er typisk meget 
omfattende. Derudover kan ”sagen” censure-
res for makabre og voldsomme detaljer, som 
de virkelige krigsforbrydelser i mange tilfæl-
de indeholder.

Det har fra første færd været diskuteret, hvor-
ledes en så kompliceret konflikt som krigen 
i Bosnien kan formidles på en så enkel måde 
som muligt og på forholdsvis kort tid.
Et af valgene har været at ledsage spillet af et 
par korte introducerende film om temaerne 
forsoning og retsopgør med den danske Bal-
kan ekspert Karsten Fledelius. Dertil er der 
skrevet en række understøttende tekster om 
Jugoslaviens opløsning og krigene på Balkan, 
som giver mulighed for at dykke længere ned 
i konflikten, end spillet umiddelbart gør.

En anden diskussion har gået på, om eleverne 
får et misvisende indtryk af, hvad etnisk ud-
rensning og ultimativt folkedrab indebærer, 
når grusomme vidneberetninger eller fotos 
af lig i massegrave giver er udeladt fra spillet. 
En af begrundelserne for valget har været, at 
elever let kommer til at chokeres og dvæle 
ved disse ubehagelige fakta, men derved går 
glip af kendsgerningen om, at bødler og ofre 
ofte har været naboer og levet sammen i sam-
me område inden overgrebene finder sted, og 
hvis man skal gøre sig håb om at modvirke 
forbrydelser mod menneskeheden i frem-
tiden, så er det netop vigtigt at eleverne er 
opmærksomme på mekanismer i samfundet, 
der kan eskalere konflikter befolkningsgrup-
per imellem. 

Udvikling af projektet:
Truth Hunter er udviklet i samarbejde mel-
lem Batavia Media ApS, DigTea ApS og 
PortaPlay ApS. Batavia Media har primært 
stået for ideen til Truth Hunter, manuskriptet 
og optagelserne. PortaPlay har udviklet de 
interaktive elementer i Truth Hunter og de 

Anklager ved retten i Sarajevo Dubravko Campara medvirker i de dokumentariske klip af Truth 
Hunter og fortæller bl.a.om efterforskning af folkedrabet i Srebrenica.
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tekniske aspekter af spillet – spilmekanikken. 
DigTea har produceret de didaktiske materia-
ler, som understøtter Truth Hunter og sparret 
omkring formidlingen af emnet til målgrup-
pen.

Projektudviklingen og senere selve produk-
tionen har fået støtte fra Det Danske Filmin-
stitut. Fra filminstituttets side har der været 
lagt stor vægt på, at materialet ikke var græn-
seoverskridende og visuelt voldsomt, samt at 
der blev taget hensyn til evt. bosniske efter-
kommere blandt eleverne. Instituttet støttede 
ideen om at Truth Hunter i højere grad skulle 
afspejle dilemmaer og gråzoner i retsopgør 
og forsoning – herunder de forskellige op-
fattelser af sandhed – snarere end at være en 
manual i efterforskningsarbejde.
Truth Hunter kan derfor ikke spilles på en 
“forkert” måde. Spilleren kan komme frem 
til, at der ikke er tilstrækkelig bevismateriale 
mod den mistænkte til at føre en sag eller at 
der er beviser nok til at sagen kan komme for 
retten. Men uanset udfaldet så har spilleren 
udført sin opgave: at efterforske sagen.

Grundlaget for både det dokumentariske 
materiale og den fiktive historie er en grun-
dig research af emnet. Allerførst skulle det 
besluttes, hvor i Ex-Jugoslavien handlingen 
skulle udspille sig og dernæst hvilken type af 
forbrydelse indenfor etnisk udrensning, som 
der var tale om og hvorvidt retsopgøret skulle 
indbefatte selve retssagen.
Der blev gennemført en indledende re-
searchtur til Bosnien med samtaler med bl.a. 
anklagemyndigheden, lokale myndigheder 
i Mostar samt borgere, der havde oplevet be-
lejringen. To danske forskere med viden om 
emnet blev kontaktet og den fiktive handling 
blev holdt op mod virkelige begivenheder.

Samspillet mellem fiktion og dokumentar 
blev afvejet. Spillets første udkast var et over-
vejende dokumentarisk materiale med en 
spinkel narrativ tråd gennem. Det blev æn-

dret til en overvejende fiktiv historie, hvor det 
store dokumentariske materiale blev reduce-
ret af hensyn til spillets længde, og det doku-
mentariske materiale fik en tydelig ramme 
der adskilte sig fra spillets fiktive elementer, 
så det er tydeligt for spilleren, hvornår der er 
tale om fiktion og hvornår det er dokumen-
tar.

Anvendelse i undervisningen
Hvor meget viden skal elever opnå om kon-
flikter og krigsforbrydelser i det tidligere 
Ex-Jugoslavien? Svaret er, at der ikke er noget 
eksakt svar. Heldigvis er undervisningen, 
hvad enten den tager udgangspunkt i sam-
fundsfag, historie eller religion, i dag mere 
fokuseret på, hvilke kompetencer eleverne 
udvikler gennem undervisningen. Målet 
med Truth Hunter er i tråd med dette pa-
radigme alment dannende og bidrager til at 
udvikle eleverne til kritiske og demokratiske 
samfundsborgere. I dette lys fungerer Truth 
Hunter som middel til at minde den enkelte 
om, at vi selv er en del af historien, og at de 
valg vi træffer som enkeltpersoner er vigtige 
for, hvordan historien udvikler sig. 

Konflikten på Balkan fandt sted i nyere tid, 
og dette giver mulighed for identifikation 
med de personer som har været ofre for 
konflikten, og eleven har desuden mulighed 
for at møde ofrene og deres efterkommere 
i hverdagen. Dette øger emnets relevans og 
sammen med spilformatet giver det mulighed 
for et elevengagement, der kan udnyttes som 
øjenåbner for andre konflikter og forbrydel-
ser mod menneskeheden som læreren også 
mener, eleverne skal have kendskab til. 

De spørgsmål eleverne kan komme til at 
undersøge er derfor af bred relevans: fx Hvad 
kan gøre helt almindelige borgere til bød-
ler og få dem til at begå grusomheder mod 
tidligere venner og naboer? Hvordan kan en 
befolkning komme videre, når forbrydelser 
mod menneskeheden har fundet sted? Og 
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hvem har ansvaret for, at den slags grusomme 
forbrydelser ikke finder sted – det interna-
tionale samfund, politikere eller os selv som 
enkeltpersoner?

Elever kan derfor arbejde med Truth Hunter i 
skolens humanistiske fag, når de er modne til 
at arbejde med den slags komplekse spørgs-
mål. Dette vil typisk være tilfældet fra ca. 9. 
klasse i grundskolen og på alle klassetrin i 
ungdomsuddannelserne. Endelig er spillet 
oplagt til mediefag, da det tegner et unikt for-

mat, som elever kan udvikle i mindre måle-
stok, som kan anvendes i en kreativ bearbejd-
ning af dokumentarisk materiale og alvorlige 
emner, der udvikler elevernes kompetencer 
til at sætte virkeligheden i narrative rammer, 
formidle en problemstilling og lægge op til 
handlinger med forskellige handleperspekti-
ver. 

Hvad:      Digitalt undervisningsmateriale
Pris:      Gratis anvendelse
Genre:     Interaktiv dramadokumentar
Indhold:      Online spil, 3 introfilm, 10 korte dokumentarfilm
Målgruppe: Udskolingen 7.-10. klasse, samt gymnasiet
Spilletid:      60-90 minutter.
Emne:      Balkan, retsopgør og forsoning, konfliktmodeller
Sprog:      Engelsk og serbokroatisk med danske undertekster
Tekster:     Supplerende tekster på 2 niveauer

Link:  http://aldrigmere.dk/index.php/truth-hunter-introside
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Verden forandrer sig hele tiden. Det gør vores læremidler 
også. På Historiefaget og Samfundsfaget kan du derfor 
være sikker på, at du og dine elever kan boltre jer i 
undervisningsmateriale om de seneste begivenheder.  
Lær mere på clio.me

Kan du 
følge med?

https://www.clio.me/


Brug historien:
Odense 

Byer og byrum udvikler sig, ændrer funktion og tilskrives forskellig be-
tydning afhængig af, hvem man spørger, hvilket historisk nedslag man 
laver og hvilken optik man undersøger dem med. Få steder er det lige så 
synligt som i Odense centrum, der i disse år undergår en gennemgriben-
de ombygning og rebranding – man ønsker at flytte sig fra et selvbillede 
som en stor dansk by til en dansk storby. 
I denne artikel kan du læse om et læremiddel udviklet med henblik på 
at udnytte byrummet som læringsrum. Udover det får du en overordnet 
introduktion til filosofien bag materialet – site specific education.  

Af: Dennis Hornhave Jacobsen, læremiddelforfatter, freelancekonsulent og formand for Falihos
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”Fortæl om et sted i Odense som har en 
helt særlig betydning for dig.” Sådan 

lyder første opgave i læremidlet Brug histo-
rien: Odense, som er udviklet som et sam-
arbejde mellem HistoreLab og H.C. Ander-
sen Centeret ved Syddansk Universitet. Da 
materialet blev afprøvet af en 8.klasse, som 
Ejerslykkeskolen gavmildt havde stillet til 
rådighed, svarede de fleste elever enten Bane-
gårdscenteret, hvor de hænger ud med ven-
nerne eller Rosengårdscenteret, hvor mange 
ynder at bruge sine lommepenge. Var jeg selv 
blevet stillet samme spørgsmål i 8.klasse, hav-
de svaret heller ikke været et historisk sted i 
traditionel forstand - jeg havde sikkert peget 
på byens idrætscenter.

Steder får kun en betydning, hvis vi tilskriver 
dem betydning og den betydning ændrer sig 
over tid. I Odense var Albani Torv engang 
samlingsstedet – det repræsenterede, hvad 
de sociale medier og Rosengårdscenteret, 
byens største indkøbscenter, i dag udgør til 
sammen. Stedet, hvor der blev handlet, delt 

nyheder og hvor man tilmed kunne blive ud-
stillet til offentlighedens spot og spe. Derfor 
er elevernes svar et herligt udgangspunkt for 
at understrege en af pointerne i stedsbaseret 
undervisning (site specific education), at ”… 
children learn best from what is present and 
significant to them.” (www.MarcLevitt.org) 

Stedsbaseret undervisning
Stedsbaseret undervisning, eller site specific 
education, er en undervisningsfilosofi udvik-
let af den amerikanske underviser og forfatter 
Marc Levitt. Som filosofi tager site specific 
education udgangspunkt i, at undervisnin-
gens indhold skal basere sig på lærere og ele-
vers erfaringer og deres lokalområde. Tanken 
er, at der i det nære ligger et langt bredere 
læringsperspektiv, der gør undervisningen 
vedkommende og relevant for eleverne. Et 
centralt element er ligeledes, at undervisnin-
gen skal basere sig på problemstillinger og 
undersøgelser, der udspringer af elevernes 
umiddelbare nysgerrighed – og da eleverne 
netop skal prøves i evnen til at gennemføre en 
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faglig undersøgelse, så er her et element, som 
er oplagt at lade sig inspirere af i den daglige 
undervisning. I arbejdet med at udvikle lære-
midlet Brug Historien: Odense blev eleverne 
dog først inddraget i processen efter at en 
dummy var udarbejdet. Retrospektivt kunne 
det være interessant at se, hvor anderledes 
materialet ville være blevet ved at inddrage 
dem tidligere. Når det er sagt er de undersø-
gende elementer markant til stede i materia-
let og under afprøvningen var det dem, som 
eleverne var mest optagede af - eksempelvis 
i en opgave, hvor eleverne skal placere sig, 
hvor maleren Pietro Købke Krohn må have 
stået, for på den måde at opdage, hvad der er 
ændret og hvad der stadig er det samme mere 
end 150 år efter billedets tilblivelse.

H.C. Andersen og det stedsbaserede     
For at blive klogere på, hvordan man selv 
tilskriver steder betydning, kan man under-
søge, hvordan andre har gjort. Både fordi 

H.C. Andersen har nogle helt fantastiske 
beskrivelser af byrum og seværdigheder i 
Odense, og i kraft af projektets strukturelle 
forankring i H.C. Andersen Centeret, var 
det naturligt at inddrage netop ham som en 
måde at personificere historiebrugsdimensi-
onen i materialet. Det interessante ved H.C. 
Andersen er, at han både kan illustrere, hvor-
dan vi som individer forholder os til steder, 
men samtidig også bruges helt konkret til at 
fremhæve steder som værende noget særligt. 
Generelt har H.C. Andersen en kæmpe be-
tydning for Odense – han boede det meste af 
sit liv i København, men alligevel er Odense 
brandet kraftigt som H.C. Andersens by. Han 
er for eksempel til stede i form at skulpturer, 
som navngiver til byens største festival Tin-
derbox og skal man flyve fra Odense, gør man 
det ikke som tidligere fra Beldringe lufthavn, 
men fra Hans Christian Andersen Airport.
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Eksempler på koblingen mellem H.C. Ander-
sen og det stedsbaserede:
• I H.C. Andersens roman O.T. beskriver 

han, hvordan vennerne Otto og Vilhelm 
ankommer til Odense og fremhæver 
Odenses seværdigheder fx Skt. Knuds 
Marked og Klokkedybet. Hvad ville elever 
pege på som seværdigheder i dag og hvad 
siger det om udviklingen?

• I romanen O.T. beskriver H.C. Andersen 
ligeledes Albani Torv. Hvordan har anven-
delsen af torvet ændret sig siden, hvor får 
vi dækket de samme behov i dag?

• H.C. Andersen har fx lagt navn til H.C. 
Andersenkvarteret og H.C. Andersens 
Gade – hvad er det for fortællinger man 
ønsker at skabe ved at ”dekorere byen med 
Andersen” – findes der personer i dag som 
kunne få en gade opkaldt efter sig? 

Det generiske potentiale
Men hvad med byer der ikke har en ver-
denskendt forfatter eller vigtige historiske 
byrum? Svaret er, at det har alle byer – ikke 
en verdenskendt forfatter selvfølgelig, men en 

betydningsfuld personlighed. Betydningsfuld 
for stedet – fx en præst eller en købmand, 
men det kan også være betydningsfuldt for 
den enkelte elev – fx en bedstefar. Byrum el-
ler steder i bredere forstand, der kan fortælle 
om stedets udvikling, findes over alt; lad min 
give to eksempler:

1. I stationsbyen Gørding i Sydvestjylland, 
hvor jeg selv voksede op, havde køb-
manden Hans A. Rasmussen en butik i 
denne bygning på hjørnet af Vestergade 
og Nørregade Indtil 1989. I dag er der 
privat beboelse. Selvom de begge hedder 
Hans er der selvfølgelig ingen reference til 
H.C. Andersen, men ved at bruge Hans 
A. Rasmussen og hans butik som en lokal 
trigger, kan der motiveres til en undersø-
gelse af, hvilken historisk udvikling, der 
har ført til at de lokale butikker har måtte 
lukke. Undersøgelsen kan ud over det skal 
fungere som fundament for at diskutere 
og komme med bud på bæredygtige frem-
tidsscenarier.    
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Læremidlet Brug historien: Odense er udarbejdet af Torsten 
Bøgh Thomsen med Dennis Hornhave Jacobsen som konsu-
lent og medforfatter. Materialet findes inden længe til udlån 
og download på CFUs hjemmeside.
Billede af Odense Banegård Center er frigivet under følgende 
Wiki Commons licens: Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 
(CC BY-SA 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.en  
Læs mere om Site Specific Education på www.MarcLevitt.org
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2. Går man en tur mellem Svendborg til Ny-
borg, som jeg brugte min efterårsferie på, 
møder man mange steder Jernbane- og 
Stationsveje, hvor der hverken er jernbane 
eller stationsbygninger. Det sidste er dog 
en sandhed med modifikationer, for som 
man kan se, er bygningen øverst til højre 
og den nederst til venstre ens. Det er de af 
den enkle årsag, at de begge var stations-
bygninger på Svendborg-Nyborgbanen 
som blev nedlagt i 1964. Bygningerne 
kan – som repræsentationer for den nære 
historie fungere som triggere med henblik 
på at belyse udviklingen og livsvilkårene 
i de små landsbyer – mon ikke lokalar-
kiverne tilmed vil bidrage til at forbinde 
bygningerne med personskildringer.

Fotograf: Dennis Hornhave Jacobsen

http://www.MarcLevitt.org

