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Side 4

HER ER FALIHOS OGSÅ 
I 2019

Et af foreningens vigtigste formål er at have
fokus på aktiv deltagelse i debatter om histo-
rie- og samfundsfag. Dette udmønter vi på
både det politiske, samt på det pædagogiske
og didaktiske plan. Vi er derfor at finde rundt
om i landet hele 2019.

Samfundsfagslærernes dag 5. og 6. marts 
og Historielærernes dag 23. og 24. oktober 
2019 
På disse dage vil vi være at træffe. For besty-
relsen er det en oplagt mulighed til at hilse på 
medlemmer, nye som gamle.

Læringsfestival Bella Center, 13.og 14. 
marts 2019 
I år kan du for første gang møde FALIHOS på 

læringsmessen. Vi har vores egen stand, og vi 
glæder os til at se jer. 

Folkemødet 13.-16. juni 2019 
Også i 2019 vil du kunne møde FALIHOS på 
Folkemødet, 13.-16. juni 2019. Vi håber på at 
gentage succesen med at facilitere en debat. 

Ungdommens Folkemøde, 5.-7.september 
2019
Som noget nyt i år vil FALIHOS være repræ-
senteret ved Ungdommens Folkemøde. Det 
ser bestyrelsen meget frem til.

Årskonference 28.11. 2019 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Sidste 
torsdag i november afholder FALIHOS for 



6. gang Årskonference. Læs mere om 2018- 
konferencen på side 11.

Derudover har vi også: 
Udviklingsdag med Folketingets skoletjeneste 
Tiltag med Fonden for entreprenørskab 
Samarbejde med Historiedidaktisk Netværk
Repræsentation i ministrielle arbejdsgrupper, 
pt skrivegruppe for kulturfag
Repræsentation i bestyrelsen Dybbøl Banke
Blogging på folkeskolen.dk 
Samarbejde med øvrige fagfaglige foreninger 
under Danmarks Læreforening  
Samarbejde med Historielab,  Jelling

Endvidere yder vi pt. konsulentbistand på 
projekterne: 
 "Genforeningen" 
"Tro, magt og medier"

Vi er med som dommere i DM i fagene.

Vi tilstræber at være alle de steder, hvor fage-
ne er repræsenterede - savner  du os et sted? 
Giv os endelig besked. 

Vi vil gerne takke alle vores medlemmer og 
samarbejdspartnere for et udbytterigt 2018 og 
vi ser frem til et spændende og udviklingsrigt 
2019. 

Hele bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig 
jul og et godt nytår. 
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Lærerprofession.dk, der er stiftet af fagbla-
det Folkeskolen og landets professions-

højskoler, uddeler hvert år priser til de bedste 
bachelor- og diplomprojekter skrevet inden 
for lærere- og skoleverdenen. I år blev pri-
serne uddelt fredag d.16.november og FALI-
HOS var inviteret med. Det er 7. år i træk, at 
priserne uddeles. Vinderne findes blandt de 
mange indsendte bachelor- og diplomprojek-
ter censorer og vejledere mener, kan gøre sig i 
konkurrencen, og vinderne vælges af et uaf-
hængigt dommerpanel.
 
I år tilfaldt en af bachelorpriserne et projekt 
med titlen ”Historiefagets formål og elever-
nes livsverden - en ny tilgang til historieun-
dervisningen.” Projektet er skrevet på UC 
Lillebælts læreruddannelse i Odense af Anna 
Mygind Bødker, Anna Witten Hjaltason og 
Julie Hjære Rasmussen, der har fået dispensa-
tion til at udarbejde et fælles projekt. 
Som titlen antyder skriver de tre om forskelle 
på lærerens og elevernes forståelser af faget 
historie i folkeskolen og de har undersøgt 
og kommer med deres bud på, hvordan der 
kan undervises, så man kobler fagets formål, 
kompetencemålene og elevernes livsverden. 
Vi har på redaktionen været så heldige, at de 
tre prisvindere har skrevet en artikel til denne 
udgivelse, hvilken du kan læse på side 6.

Lærerprofession.dk er et site, hvor lærerprak-
sis og professionsudvikling sættes i højsædet. 
Her kan du læse om de mange tiltag, der er 

med til at tegne folkeskolen – både på det fag-
politiske og på de mere forskningsorienterede 
vinkler. Bachelor- og diplomprojekterne fra 
prisuddelingen er alle tilgængelige på sitet.

Afslutningsvis til prisuddelingen sang Kor Z 
fra Københavns Professionshøjskole ”At lære 
er at ville befri sin ensomhed” komponeret til 
Lærerprofession.dk af Philip Faber. Og hvad 
er bedre end at afslutte en flot prisuddeling 
med netop Halfdans Rasmussens kloge og 
tankevækkende ord om det at lære:

At lære er at bøje
sig over livet selv
og fylde sind og øje
med tankens himmelhvælv,
at undres og betages,
når livet kommer nær,
at møde, når det dages,
en større sandhed der
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Hvor fagene krydses 
I en ny artikelserie, forfattet af tidsskriftets to redaktører Ditte Gormsen 
og Kristine Traun-Terkelsen, vil Historie&Samfundsfag orientere sig i 
alle aspekter og afkroge, der belyser vores to fag. Den første artikel tager 
sit udgangspunkt i en invitation fra Lærerprofession.dk om en foreståen-
de prisuddeling. 

Foto: Klaus Holsting

http://Lærerprofession.dk


Side 7

Af Julie Hjære Rasmussen, Anna Witten Hjaltason og Anna Mygind Bødker

Anna Witten Hjaltason og Julie Hjære Rasmussen, der er lærere på henholds-
vis Pilehaveskolen og Hårby Skole i Assens Kommune, fik sammen med 

Anna Mygind Bødker, Odense, i midten af november Lærerprofession.dks pris 
for at have skrevet et af årets bedste  bachelorprojekter.
De tre har fået dispensation til at skrive sammen og resultatet er ifølge dommer-
komiteen et ”flot og handleorienteret projekt”, der kommer med bud på centrale 
spørgsmål, som hvordan man kan skabe historieundervisning, der kobler fagets 
formål med kompetencemålene og elevernes hverdagsliv? Og hvordan læreren 
kan gøre det i praksis?
I denne artikel fortæller de tre lærere om deres projekt, der modtog årets tredje-
pris.
Lærerprofession.dk er stiftet af landets professionshøjskoler og Fagbladet Folke-
skolen. Det er syvende gang man kårer årets bedste bachelor- og diplomprojekter 
i lærerverdenen. 

Der er brug for en ny tilgang 
til historieundervisningen

Fra Venstre Anna Witten Hjaltason, Julie Hjære Rasmussen, Undervisningsminister Merete Riisager og Anna 
Mygind Bødker. (Foto: Klaus Holsting)



Historiefaget anno 2018
Vi lever i en verden, der hele tiden 

udvikles og forandres. Vi forandrer os som 
mennesker, fordi vores mentalitet og vores 
syn på tilværelsen forandrer sig. Når verde-
nen forandrer sig, forandrer vores omgivel-
ser sig også, og generationer har derfor haft 
forskellige rammer og vilkår at leve sit liv 
under. Det generationer oplever i livet, vil 
være meget forskelligt, men det vil alligevel 
udspringe af nogle af de samme eksistentielle 
spørgsmål til livet.
I dag skal historiefaget og -undervisningen 
kunne måle sig med den tid, vi lever i, og 
særligt i forhold til de krav nutidens unge 
mennesker møder i deres hverdag. Under-
visningen bør gøre eleverne klogere og mere 
nysgerrige. De skal lære at forholde sig til at 
være menneske, og hvorfor deres verden ser 
ud, som den gør i dag. Undervisningen skal 
være med til at skabe historisk bevidsthed, 
der gør eleverne i stand til at reflektere over 
deres fortid, nutid og fremtid. Derudover bør 
enhver undervisning skabe plads til glæ-
den ved at fordybe sig i stoffet. For at opnå 
ovenstående, bør vi som historielærere skabe 
undervisning, som eleverne kan relatere til 
og som ligger tættere på deres livsverden. 
Men hvordan skaber man undervisning, der 
kobler både fagets formål, historiekanon og 
elevernes livsverden? Dette spørgsmål stiller 
vi blandt andet i vores bachelorprojekt.

Bachelorprojektet
I vores bachelorprojekt har vi undersøgt to 
(ifølge os) modstridende retninger i historie-
faget i grundskolen: den danske historieka-
non og Fælles Mål. I Fælles Mål er kravene 
tydelige. Eleverne skal kunne reflektere over 
fortid, nutid og fremtid, over deres egen rolle 
i historien, og samtidig skal de kunne bruge 
det i deres hverdags- og samfundsliv. Histo-
riekanon står i den modsatte grøft med 29 be-
givenheder, der ved afslutningen af 9. klasse 
alle skal have været inddraget i undervisnin-
gen. Kanonen kom til verden i 2006 og har 

ifølge tidligere undervisningsminister Bertel 
Haarder blandt andet til formål at udfylde 
gabende huller i selv den mest elementære 
viden.

Vi stiller os i bachelorprojektet kritiske over 
for, at viden om historiske begivenheder i sig 
selv er vigtige for elever, da vi mener begiven-
hederne i sig selv er en snæver forestilling af, 
hvad historie var, er og kommer til at være. 
Hvis eleverne i den danske grundskole skal 
blive kildekritiske og kyndige historiebrugere, 
så skal de ikke blot vide, hvad Ertebøllekul-
turen var eller hvem Tutankhamon var, men 
derimod kunne reflektere over, hvorfor nogle 
mener at disse er vigtige perioder eller vigtige 
personer at have viden om. Vi mener, at det 
først er i elevernes refleksioner over begiven-
hederne, at deres historiske bevidsthed bliver 
udviklet.

Med udgangspunkt i HistorieLabs forsk-
ningsprojekt Historiefaget i fokus har vi 
undersøgt, hvordan nogle konkrete histo-
rielærere og deres elever opfattede samme 
undervisning. Vi arbejdede ud fra hypotesen 
om, at den måde eleverne opfatter historie-
faget på, må stamme fra den undervisning, 
som de modtager i skolen. Derfor valgte vi at 
undersøge og sammenligne nogle specifikke 
lærere og deres elevers opfattelser af faget og 
undervisningen. Det viste sig, at det histo-
rielærerne mener, at det de gør med deres 
undervisning, ikke nødvendigvis er det ele-
verne oplever. Det fik os til at tænke over to 
ting. Enten er undervisningen præget af det, 
vi kalder et stoforienteret syn på historiefa-
get, hvilket vil sige, at begivenhederne i sig 
selv har værdi i undervisningen. Den anden 
mulighed kunne være at eleverne står af, når 
de hører ordet historie. Muligvis fordi de på 
forhånd har en forventning til, hvad de tror 
at faget handler om. Det var her vi fik ideen 
om, at elevens livsverden bliver nødt til at 
komme mere i fokus. Vores forslag er, at man 
i undervisningen belyser forskellige historiske 
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begivenheder gennem eksistentielle temaer. 
Det kan være temaer som er nære for elever-
ne - barndom, familie, venskab og sorg. Det 
kan også være temaer som er mere fjerne, 
men stadig spiller en afgørende betydning for 
deres hverdagsliv - frihed, samfund, ondskab 
mm..
 
Eleven i centrum og Historielærerens 
Håndbog
Vi udarbejdede derfor en model, hvor vi satte 
eleven i centrum. Fra eleven udspringer nogle 
forskellige temaer. Vi har taget udgangspunkt 
i, at alle mennesker på tværs af kultur, hi-
storie og sociale baggrund har nogle fælles 
grundvilkår. Grundvilkårene kommer til 
udtryk gennem eksistentielle temaer. Det kan 
være temaer som familie, skole, rettigheder, 
barndom osv. Vores tanke er, at når under-
visningen tager udgangspunkt i temaer som 
på den ene eller anden måde berører menne-
skers liv generelt, så vil eleverne i højere grad 
kunne identificere sig med undervisningen. 
Vi mener, at det vil give faget mening for 
eleverne, så de forstår, at de mennesker de 
møder i historieundervisningen, i bund og 

grund er mennesker ligesom dem selv med 
samme problemstillinger, som bare foregår i 
andre rammer og i en anden tid.
 
Tanken er, at vores håndbog kan videreud-
vikles til en digital vidensportal for historie-
lærere, hvor historielærerne kan dele deres 
erfaringer, lægge undervisningsplaner op og 
spørge hinanden til råds. Lige meget hvilket 
syn vi har på historien, kan vi alle sammen 
blive enige om, at vi ønsker, at vores historie-
undervisning motiverer og inspirerer vores 
elever til at lære. Det vil derfor være et over-
ordnet mål for vidensportalen at gøre historie 
til et nærværende fag, hvor man som lærer 
og elev reflekterer over sig selv, sit land og 
verden både i et fortids-, nutids-, og fremtids-
perspektiv.

De tre læreres projekt ”Historiefagets formål og 
elevernes livsverden” modtog Lærerprofession.
dk´s tredjepris.
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Husk du som medlem kan  
anmelde de bøger, vi i  
foreningen får tilsendt
fra forlag, museer og andre  
kulturinstitutioner.
Hold øje på vores facebookgruppe.

https://backend.folkeskolen.dk/~/5/3/anna-mygind-boedker-anna-witten-ig-juelie-hjaerne-historiefagets-formaal-og-elevernes-livsverden.pdf
https://backend.folkeskolen.dk/~/5/3/anna-mygind-boedker-anna-witten-ig-juelie-hjaerne-historiefagets-formaal-og-elevernes-livsverden.pdf


Hvor går grænsen 
mellem krænkelse og 

kompliment? 

Klik her for at prøve 
det nye forløb om #MeToo.

Prøv gratis på clioonline.dk

Samfundsfaget

https://samfundsfag.gyldendal.dk/en/Indgange/Spot_paa_verden/MeToo.aspx


Foreningen af lærere i historie og samfundsfags årlige konference blev afholdt i fantastiske 
omgivelser på Arbejdermuseet i København. Festsalen dannede ramme om velkomst, 

oplæg ved danske skoleelever, workshop samt udstilling og mulighed for at netværke med 
forlag, kollegaer og bestyrelsen. I alt blev afholdt fire workshops og alle med en stor tilslut-
ning. Det var en ren fornøjelse at kunne byde velkommen til over 60 tilmeldte samt forlag og 
besøgstjenester.
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Tilbageblik på Årskonferencen

Leonor Dall og Magnus Tæk-
ker Lærke fra Danske Skole-
elever stillede beredvilligt op 
og svarede på spørgsmål fra 
foreningens formand samt fra  
konferencedeltagere i salen.

"Det her med at komme ud 
opleve historien på egen krop, 
det gør en forskel" pointerede 
Magnus Tækker Lærke 



 
Traditionen tro kom CLIO 
med kage - i år med velvalgt 
slogan. 

Workshop om dilemmabaseret histo-
rieundervisning af vores medarran-
gør og programchef ved Arbejdermu-
seet, Linda Nørgaard Andersen

Workshop om kreativ begreb-
sindlæring i samfundsfag ved 
to veloplagte oplægsholdere, 
Marie Borregaard Vinter og 
Bo Isaksen
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Visuel undervisning 
i ulighed

’Stemmer fra Sydhavnen’ er et nyt gratis digi-
talt undervisningsmateriale om velfærdsstat og 
social ulighed. Eleverne producerer selv under 

det landsdækkende #stemmerframinby

Den gamle og den nye del af bydelen Syd-
havnen i København er skarpt opdelt. I 

den gamle del er mange fattige, arbejdsløse 
og stemmer meget rødt. I den nye del er man-
ge velhavende, veluddannede og stemmer 
liberalt. 

I det nye gratis digitale undervisningsmate-
riale Stemmer fra Sydhavnen får indbyggere 
fra begge sider en stemme og sætter gang i 
en meget jordnær måde en diskussion om 
velfærdsstat og sammenhængskraft i fagene 
samfundsfag og dansk.

Samfundsfag er traditionelt et meget tekst-
tungt fag. Det er godt, at man i materialet 
kan få lov til at arbejde med noget andet end 

tekst, og at så mange af kilderne er almin-
delige mennesker. Det gør materialet let og 
meget tilgængeligt samtidigt med, at lærer-
vejledningen er nem at plukke i. Desuden 
lægger materialet også op til den nye prøve-
form i samfundsfag, historie og religion, hvor 
de skal bruge kulturteknikker til indsamling 
af information,” vurderer Katrine Vinther 
Scheibel, lektor i samfundsfag og historie på 
Københavns Professionshøjskole. 

Avocado eller leverpostej til morgenmad? 
Materialet er lavet som en cocreation med 
indbyggerne i både den nye og den gamle del 
af Sydhavnen. De fortæller om deres forhold 
til bydelen i radiointerviews, fotodagbøger og 
breve.
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”Jeg oplever, at den meget visuelle tilgang får 
eleverne på banen på en anden måde. For 
hvad betyder det fx, at en af indbyggerne 
spiser en avocadomad til morgenmad, mens 
en anden spiser hvidt brød med leverpostej?” 
siger Lene Vendelbo, der er journalist og 
forfatteren bag materialet, som er udgivet af 
SydhavnsCompagniet.

Materialet har altså en meget sociologisk 
tilgang og kommer i den forbindelse omkring 
emner som velfærdsstat, ulighed og sammen-
hængskraft.
 
Instagram motiverer eleverne
Materialet bruger Sydhavnen som afsæt til, 
at eleverne selv skal undersøge deres egen by 
for ulighed. Eleverne skal i den forbindelse 
opsøge mennesker i deres lokalområde, som 
ikke ligner dem selv. De skal interviewe dem 
og fotografere dem og lægge det op på Insta-

gram under #stemmerframinby

”Jeg er overrasket over, hvor motiverende 
det er for eleverne, at de skal dele deres pro-
dukter med andre elever på Instagram,” siger 
Anne Marie Thirup Christiansen, samfunds-
fagslærer og pædagogisk konsulent på ’Stem-
mer fra Sydhavnen’.

Materialet er netop udkommet, og de første 
bidrag kan ses på #stemmerframinby.

Lene Vendelbo og Anne Marie Thirup 
Christiansen afholder en række gratis hel-
dagsworkshops i Danmark i efteråret 2018 
og foråret 2019. Hvis du er interesseret i en 
workshop, så kan du skrive til stemmerfra-
sydhavnen@gmail.com. Materialet kan sag-
tens bruges uden workshops. Du kan tilgå det 
på stemmerfrasydhavnen.dk. Her ligger også 
en udførlig lærervejledning. 
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http://stemmerfrasydhavnen.dk


Hvad er en heks? 

Hvis man beder de fleste danskere om at 
beskrive en heks, vil størstedelen uden 

tvivl beskrive en gammel kroget kone, der fly-
ver rundt på en kost om natten. Hun vil have 
en spids sort hat og den obligatoriske vorte 
på næsen. 

Hvad de færreste nok vil beskrive, er den 
brogede skare, der i virkeligheden blev an-
klaget og dømt for at være hekse i 1500 – og 
1600-tallet. Virkelighedens billede af den 
danske heks er, måske ikke overraskende, 
langt fra det ”traditionelle” billede på en heks.
Denne artikel vil forsøge at be- eller afkræfte 
nogle af de mange forskellige forestillinger, 

der eksisterer om hekse i Danmark i et for-
søg på at give et mere korrekt billede af den 
virkelige danske 1500- og 1600-tals heks.

Når man snakker om hekse i det tidligt mo-
derne Danmark, er noget af det vigtigste mu-
ligvis at bemærke, at en hekse ikke altid har 
heddet en heks. Betegnelsen ”heks” blev ikke 
brugt i Danmark om de, der udøvede trold-
dom før 1700-tallet. Selve ordet kommer fra 
det tyske ”hex” eller ”hexe”, der betyder hekse 
eller at forhekse. Før brugen af betegnelsen 
hekse brugte man troldkvinde, troldkarl og 
troldunger om de kvinder, mænd og børn, 
der blev dømt for at have udøvet trolddom. 
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Line Lolk Brogaard, cand.mag. i historie



På samme måde blev ordet magi heller ikke 
brugt i de tidlige hekseforfølgelser men i ste-
det ordet trolddom. 
Forestillingen om at hekse udelukkende var 
kvinder, er heller ikke korrekt. Der var flere 
tilfælde af mandlige hekse og troldkarle, og 
historikeren Christina Larner beskrev trold-
dom som at være en kvinderelateret forbry-
delse, men ikke nødvendigvis kvindespecifik. 

Sort og hvid magi
I opfattelsen af den stereotype heks vil langt 
de fleste beskrive heksen som værende ond. 
Men al trolddom blev ikke betragtet som 
ond, dvs. skadevoldende, før 1617. Indtil da 
havde man skelnet mellem den skadevolden-
de ”sorte” og den ”hvide” magi, der indeholdt 
flere healingelementer og blev benyttet af de, 
der ofte beskrives som kloge koner og mænd. 
I 1617 udsendte kong Christian IV imidlertid 
en forordning, der ulovliggjorde alle former 
for trolddom. Dette medførte, at der efter-
følgende ikke længere blev skelnet mellem 
trolddom, der var brugt i den ”gode” eller den 
”onde” sags tjeneste. Trolddom var desuden 
en af de forbrydelser, der blev betegnet som 
en Crimen Mixti Fori, dvs. en forbrydelse der 
blev forfulgt af både gejstlig og verdslig ret. 

En anden vigtig faktor i udviklingen af de 
danske hekse var dæmonologien, der er læren 
om, at heksene skulle stå i ledtog med Djæ-
velen. Før dæmonologien havde samtiden 
en opfattelse af, at heksen var en person, der 
havde fået en række ekstraordinære evner fra 
naturen. Med dæmonologiens indtræden på 
det europæiske kontinent blev heksen til en 
ondsindet person, der havde indgået en pagt 
med Djævelen for at få sine evner udi trold-
domskunsten. Dette bidrog til at øge frygten 
for hekse i Danmark, da man anså heksene 
for Djævelens repræsentanter på Jorden og 
som en del af dennes hær mod Gud. 

Alene og på kost?
I forestillingen om heksen vil størstedelen 

også beskrive heksen som en ond karakter, 
der arbejdede alene, men dette var ikke altid 
tilfældet. Der er flere eksempler der beskriver, 
at de danske hekse havde såkaldte drenge el-
ler dværge, der hjalp dem med deres forskel-
lige trolddomsaktiviteter. 
I samtiden havde man ikke en opfattelse af, at 
heksene fløj rundt siddende på en kost, men 
at heksene fløj af sted med kostene under 
fødderne. 
Generelt var opfattelsen i samtiden, at hek-
sene gjorde mange af de samme ting som 
almindelige gode kristne – men vendt på 
hovedet. Dette betød f.eks. at hvis den almin-
delige befolkning samledes ved kirken eller 
kirkegården i dagtimerne, så gjorde heksene 
det om natten. 

Sociale sammenhænge og straf
Det kan også diskuteres, hvor stor en del af 
samtiden, der reelt troede på, at heksene reelt 
benyttede sig af trolddom. Noget tyder på at 
hekseanklagen i flere tilfælde blev benyttet 
for at straffe eller skille sig af med individer, 
der var til gene for enkeltpersoner eller lokal-
samfundet. 

Uanset hvad der lå til grund for en trold-
domsanklage, var straffen for en trolddoms-
forbrydelse altid den samme; den dømte 
skulle straffes med ild og bål. Udgifterne blev 
dækket af vedkommendes husstand eller 
ejendom, og den dømte heks kom således til 
at betale for sit eget bål.  Bålstraffen for hekse 
var udelukkende et europæiske fænomen. 
Flere steder, f.eks. USA blev samtlige dømte 
hekse hængt fremfor brændt. 
Bålstraffen blev dog ikke alene brugt som en 
straf for den dømte, men også til at advare 
mod at udøve eller alliere sig med troldfolk 
og trolddom. 

Hekse i undervisningen
Der er mange måder at benytte de danske 
trolddomsforfølgelser og de danske hekse i 
historieundervisningen:
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Et forslag ville være at lave ”fup og fakta om 
hekse i Danmark”, hvor eleverne har en mu-
lighed for at få be- eller afkræftet nogle af 
de forestillinger de har om, hvad en heks er. 
Dette kunne gøres ved at undersøge littera-
tur såvel som kildemateriale, der omhandler 
hekse i Danmark (se links og litteratur). Man 
kunne også undersøge, hvilken historiebrug, 
der ligger til grund for nutidens opfattelse af 
hekse. 
Historien om de danske hekse kan også 
bruges til at undervise i kildekritik og ophav-
sanalyse, da det er en oplagt mulighed for at 
se på kildemateriale, der har et klart formål 
og kan åbne op for diskussionen om, hvorvidt 
samtiden reelt troede på hekse, eller om man 
udnyttede situationen til at få ryddet op i lo-
kalsamfundene. Dette kunne f.eks. gøres ved 
at benytte David Grønlund Historisk Efterret-
ning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte 
og brændte Mennesker, der indeholder en 
lang række forskellige sager mod hekse i Ribe 
bade før og efter 1617-forordningen.
Endvidere kan de danske trolddomsforfølgel-
ser også bruges til at undervise i den luther-
ske ortodoksi (betegnelse for perioden) med 
dennes dystre kristendomsopfattelse og fælles 
indsats fra kirke og konge om at ensrette og 
sikre den rette tro i samfundet. 
Undervisning i hekse kan desuden bruges til 
at belyse 1500 – og 1600-tallets opfattelse af 
tro og kirken, samt dennes rolle i samfundet, 
og himlen og helvede som reelle steder. Dette 
er dog mere relevant i kristendomsundervis-
ningen og kirkehistorie. 
Hekseforfølgelserne er endelig et oplagt ele-
ment i undervisningen om hhv. Reformatio-
nen eller Christian IV. 

Links/litteratur:
Bach-Nielsen,Carsten. Kirkens historie, 
(ISBN 978-87-412-5427-2), s. 221-281
Cameron, Euan. Enchanted Europe. Oxford: 
Oxford University Press, 2010. Print.
Douglas, Mary (red). Witchcraft: confessions 
& accusations. Tavistock Publications, 1970.

Duedahl, Poul & Langen, Ulrik (red.). Nat-
tens gerninger. København: Gads Forlag, 
2015.
Grønlund, David. Historisk Efterretning om 
de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og brænd-
te Mennesker. 2.udg. ved Kirsten Agerbæk. 
Ribe: Historisk samfund for Ribe amt, 1973.
Ingesman, Per. ’Fromhed styrker rigerne’, 
Danmark i Renæssancen 1500-1650, (ISBN: 
87-12-04227-7
Johansen, Jens Christian V.. Da Djævelen var 
ude…, (ISBN 87-7492-766-3)

Aarhus Universitet. “Forordning om troldfolk 
og deres medvidere 12. oktober 1617” dan-
markshistorien.dk. Web. 22/9-18. http://dan-
markshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/
materiale/forordning-om-troldfolk-og-de-
res-medvidere-12-oktober-1617/
Aarhus Universitet. ”Trolddom i Danmark i 
1500- og 1600-tallet”. Danmarkshistorien.dk. 
Web. 23/9-18. https://danmarkshistorien.dk/
leksikon-og-kilder/vis/materiale/trolddom-i-
danmark-i-1500-1600-tallet/
 

Billedmateriale:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Ca-
tegory:Deal_with_the_Devil#/media/File:-
CompendiumMaleficarumEngraving5.jpg 
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til en levende og varieret undervisning. Aktiviteterne tager afsæt 
i historiefagets kompetenceområder og skaber et forfriskende 
afbræk for elever fra 3.-9. klasse. Bogen indeholder en udførlig 
lærervejledning og kan både bruges selvstændigt og som supple-
ment til den daglige undervisning. 
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#MeToo på 
skoleskemaet

Et hashtag mod én mand udviklede sig en anelse uventet til en decentra-
liseret kampagne, som ville bryde tavsheden omkring seksuelle krænkel-
ser og gøre op med et strukturelt magtmisbrug. Kampagnen hed #Me-
Too, og den endte med at ændre verden. Et nyt undervisningsforløb om 
emnet sætter fokus på kampagnen og opfordrer eleverne til refleksion, 
forståelse og selvbestemmelse.
Ann Bodil Nielsen, CLIO Online
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Kampagnen #MeToo er både blevet hyldet 
for sit opgør mod magtmisbrug og kriti-

seret for, hvor let folk kan bruge hashtagget til 
at sprede falske anklager. Men én ting er sik-
kert: Den har belyst et samfundsproblem, og 
nogle mener endda, at #MeToo er det største, 
der er sket for kvinder og ligestilling, siden 
kvinderne fik valgret.

Anders Peter Nielsen er redaktør hos Ed-
Tech-virksomheden Clio, der bl.a. laver 
digitale læremidler til grundskolen. Han har 
i samarbejde med produktionsselskabet Meta 
Film været med til at udvikle det nye under-
visningsforløb "#MeToo – Bryd tabuet" på læ-
ringsportalen Samfundsfaget, og han mener, 
det er et fælles ansvar at ændre på kulturen. 
En opgave, der også kræver lærere:

"En af lærernes vigtigste opgaver er dannel-
sen. Og i den digitale verden, vi lever i nu, og 
som #MeToo virkelig har sat streg under, er 
det essentielt, at eleverne bliver klædt på til 
at kunne navigere i relationer med hinanden. 
Det er den idé, der ligger bag undervisnings-
forløbet".

Der er noget galt i Danmark
Meta Louise Foldager er filmproducer og 
CEO for Meta Film. Hun er en af kræfterne 
bag projektet "#MeToo Mosaik", som indgår 
i undervisningsmaterialet, og som består af 
100 små film, hvor 100 skuespillere – kvinde-
lige og mandlige – genfortæller andre mænd 
og kvinders oplevelser med grænseoverskri-
dende adfærd. 

Et af projektets budskaber er bl.a., at der er 
noget grundlæggende galt i vores kultur. Og 
dermed altså ikke kun i filmbranchen, hvor 
#MeToo oprindeligt havde sit udgangspunkt:

"Mosaikken med de 100 film skal gerne få os 
til at forstå, at det ikke handler om enkelt-
sager, men om et mønster, et samfundspro-
blem. Det handler om en del af vores kultur. 

Noget, vi alle har anset som værende en selv-
følge, noget almindeligt. Men måske ønsker 
vi ikke reelt, at vores kultur skal være sådan?" 
forklarer Meta Louise Foldager.

Det er Anders Peter Nielsen enig i og under-
streger, at hverken han eller hans kolleger var 
i tvivl, da Meta Film henvendte sig med deres 
idéer til et undervisningsforløb, der satte 
#MeToo på skoleskemaet:

"Hos Clio lægger vi stor vægt på, at dannelse 
og kernefaglighed går hånd i hånd. Derfor 
var det meget relevant for os at indgå i et 
samarbejde med Meta Film. De havde 100 
spændende film, noget undervisningsmate-
riale og en masse idéer, men de manglede en 
rød tråd. Desuden har vi tidligere udviklet 
materialer, der kredser om lignende problem-
stillinger, så samarbejdet lå lige til højrebe-
net", fortæller han og uddyber:

"På læringsportalen Digitalfaget har vi fx haft 
et samarbejde med den feministiske debat-
tør Emma Holten, der selv har været udsat 
for hævnporno. Både det materiale og det 
nye forløb på Samfundsfaget stiller skarpt 
på en krænkelseskultur, og hos Clio ønsker 
vi sammen med lærerne at være med til at 
give eleverne et etisk kodeks ift. deres adfærd 
på digitale medier og deres adfærd over for 
hinanden".

Et kulturrelevant forløb med fokus på dan-
nelse
Undervisningsforløbet tager ca. otte lektioner 
og henvender sig til 8.-9. klasse. Eleverne får 
et grundigt indblik i #MeToo-kampagnen og 
de forskellige problemstillinger, den har rejst, 
fx "Hvad er forskellen på en kompliment og 
en krænkelse?".
For Anders Peter Nielsen har et af målene for 
undervisningsforløbet også været, at eleverne 
lærer at forstå kampagnens kompleksitet: 
"Hvis lærerne skal lære eleverne at navigere 
i både eksplicitte og implicitte magtstruktu-
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rer uden de problemer med magtmisbrug og 
misforståelser, som der kæmpes med i dag, så 
er det nødvendigt at kunne forstå kompleksi-
teten".

Derfor begynder undervisningsforløbet med 
aktiviteten "10 skarpe til start", hvor eleverne 
skal diskutere og reflektere over påstande og 
udsagn, som har fyldt en del i #MeToo-debat-
ten. For Anders Peter Nielsen er de 10 skarpe 
et godt værktøj:
"De 10 skarpe får elevernes egne følelser og 
holdninger i sving", fortæller han og tilføjer: 
"De 10 udsagn har alle det tilfælles, at elever-
ne skal udfordre sig selv og hinanden. Med 
netop de spørgsmål får vi eleverne til at for-
holde sig til, at handlinger, som kan virke små 
og banale for nogle, kan virke sårende over 
for andre".

Efter følelserne er kommet på bordet, uenig-
heder accepteret, og der forhåbentlig er 
kommet en forståelse af kompleksiteten, skal 
eleverne arbejde videre med #MeToo gennem 
skuespillernes genfortællinger leveret af Meta 
Film.

Fortællinger, eleverne kan genkende
Da Anders Peter Nielsen og redaktørerne på 
Samfundsfaget skulle udvælge de film og gen-
fortællinger fra Meta Film, som skulle indgå i 
materialet, lagde de stor vægt på, at de skil-
drede situationer var nogle, eleverne kunne 
sætte i relation til deres eget liv:

"Vi valgte de film, vi fandt mest relevante i 
undervisningssammenhæng, og det er film, 
som fortæller om situationer, eleverne kan 
forstå", siger han og uddyber: "Det er fx over-
greb begået på arbejdspladsen, til eksamen, 
på nettet eller i sportsklubben. Eleverne skal 
kunne relatere til konflikterne og føle, at det 
kunne ske for dem. Måske endda tænke 'Hov! 
Det kunne jeg have gjort'".

Eleverne skal fx diskutere den grænseover-
skridende adfærd, der fremlægges i fortæl-
lingen "#MeToo på nettet". Her skal eleverne 
undersøge og diskutere den til tider græn-
seoverskridende kultur omkring deling af 
intime billeder på nettet og sociale medier.
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Et produkt til eksamen
Forløbet bliver afsluttet med, at eleverne selv 
skal prøve kræfter med at formidle et bud-
skab til forskellige målgrupper ved at udvik-
le deres egne kampagner. Og ifølge Anders 
Peter Nielsen kan det arbejde blive brugt som 
forberedelse til prøven i kulturfag:

"Forløbet knytter an til prøven, da det pro-
dukt, eleverne udvikler, minder om, hvad de 
skal til prøven. De udvikler en kampagne, 
som de kan fremlægge, og hvor de skal rede-
gøre for de overvejelser, der ligger til grund 
for deres valg af medie, og de tanker, der 
ligger til grund for det endelige produkt og 
budskab".

Med det afsluttende produkt er det redaktø-
rens håb, at forløbet kan få eleverne til at tage 
stilling og handle:

"Når eleverne arbejder med de forskellige ak-
tiviteter, får de et indblik i de kulturelle sam-
fundsproblemer, der bliver kæmpet med – og 
ved at prøve kræfter med at udvikle deres 
egne kampagner får de forhåbentlig lyst til at 
være med til at løse problemet".

Undervisningsforløbet "#MeToo – Bryd 
Tabuet" er tilgængeligt på samfundsfaget.
dk og kan erhverves gratis ved at oprette 30 
dages prøveabonnement.

Fakta 
80 % af danske kvinder har 
oplevet en eller anden form for 
seksuel chikane, efter de fyldte 
15 år.
I Danmark har 20 % af kvin-
delige 3F'ere været udsat for 
sexchikane fra en kollega eller 
chef.
I Danmark har 37 % af alle 
kvinder oplevet sexchikane in-
den for de sidste 12 måneder.
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Fibelforløb 
- et samarbejde omkring en anderledes 

måde at arbejde med arkæologiske 
genstande i undervisningen

Af Mette Stauersbøl Mogensen, Museumsinspektør, Odense Bys Museer

Kan man tage en ting, som vi har på alle museer og et forskningsprojekt 
om urbaniseringen fra jernalderen til middelalderen og lave et spænden-
de undervisningsforløb? Den udfordring fik en gruppe lærerstuderende i 
efteråret 2018.

Rundt omkring på alle landets museer 
findes et hav af forskellige genstande. 

Nogle er ganske unikke, mens andre findes 
i tusindvis. En af de gangstandstyper, som 

stort set alle danske museer har, er fibler. En 
fibel en betegnelse for de spænder, der blev 
brugt til at holde tøjet sammen helt tilbage 
fra ældre bronzealder (1500 f.Kr) og frem til 

Eleverne i Gudbjerg arbejder med at skabe deres egne fibler i forskellige materialer og med forskelligt udtryk. 
Foto: Odense Bys Museer
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1100-tallet. Det helt særlige ved fibler er, at 
deres udseende ændrer sig hurtigt gennem 
tiden. Det betyder at en fibel fra begyndelsen 
af bronzealderen ser helt anderledes ud end 
en fra slutningen af bronzealderen. Og net-
op dét betyder, at arkæologerne kan bruge 
fiblerne til eksempelvis at datere forskellige 
bopladser og handelspladser. Odense Bys 
Museer, Østfyns Museer og Nordjyllands 
Historiske Museum samarbejder i øjeblikket 
omkring forskningsprojektet ”Space to Place”, 
hvor målet er at finde frem til byudviklingen 
fra jernalderen til middelalderen. For at finde 
frem til hvornår forskellige bo- og handels-
pladser havde deres storheds tid og ikke 
mindst, hvornår flyttede menneskerne fra 
pladserne og ind og skabte de forskellige byer, 
bruger forskerne fiblerne som en væsentlig 
del af kildematerialet.

I efteråret 2018 blev en gruppe lærerstude-
rende fra UCL (University College Lillebælt) 
koblet til forskningsprojektet. De fik til opga-
ve at komme med bud på, hvordan der kunne 
lave undervisningsforløb, der formidlede 
fiblernes historie og forskningsprojektets 
brug af fibler - og som et særligt benspænd, 
skulle forløbet være tværfagligt med billed-
kunst. Formålet med at koble billedkunst og 
historie var, at få de studerende til at arbejde 
med, hvordan de billedkunstfaglige metoder 
kunne være med til at give elever en mere 
håndgribelig forståelse af fortiden, idet man-
ge historiske genstande ofte ligger i montre 
på museerne eller kun kan ses på billeder i 
undervisningsmaterialerne. 

Indledningsvis blev de lærerstuderende præ-
senteret for en masse benhård arkæologisk 
viden omkring fibler og forskning hos Oden-
se Bys Museer og efterfølgende gik de selv i 
gang med at finde på ideer til, hvordan denne 
viden og genstandstype kunne omsættes til 
noget, der giver mening ind i undervisningen 
på skolerne. 

De studerende startede med løse undervis-
ningskoncepter, hvor fælles for dem alle var 
at skoleeleverne med baggrund i arbejdet 
med de arkæologiske genstande skulle skabe 
deres egne fibler. De lærerstuderende lavede 
en række forsøg med forskellige materialer, 
som måske/måske ikke kunne være et mo-
derne materiale til at lave fibler i. Der blev 
testet alt lige fra 3-d-penne over almindeligt 
ler og fimoler til krympeplast. De bedste 
materialer og ideer blev valgt ud og afprøvet 
ved en 5. klasse på fra Gudbjerg Skole. En 
gruppe drenge samlede forskellige ting fra 
naturen, som de brugte til at lave støbeforme 
i ler med, og på den måde skabte de deres 
egne fibler med de samme støbemetoder, som 
menneskerne i oldtiden. En anden gruppe 
undersøgte symbolikken i en fibel og skabte 
derefter deres egen fibel med symboler fra 
deres egen hverdag. En helt tredje arbejdede 
med formsprog og mønstre. 

Og selv om emnet ”fibler” kan virke smalt, 
var det alligevel seks helt forskellige vinkler 

Fuglefibulaen fra omkring år 700 tolkes som et symbol 
på en af Odins ravne. Foto: Odense Bys Museer
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på genstandene, som de lærerstuderende fik 
frem sammen med eleverne fra Gudbjerg.

I oktober præsenterede de lærerstuderende 
fra UCL de endelige forslag til undervisnings-
forløb for museet. Forløbene præsenterede 
seks helt forskellige vinkler på, hvordan fib-
lerne kan bruges i billedkunst og historie til 
at åbne op for meget mere end bare historien 
om en ting. De mange gode ideer er nu ved at 
blive kogt sammen til tre forslag til, hvordan 
man kan bruge fibler i undervisningen.

Det første forløb er omkring nordisk mytolo-
gi. Forløbet vil bestå dels af en historiefaglig 
del, hvor det er muligt at arbejde med den 
nordiske mytologi, og hvilke historiske spor, 
der er fra den nordiske mytologi, herunder 
fiblerne. I forløbets billedkunstdel skal ele-
verne selv skabe fibler ud fra myterne fra den 
nordiske mytologi.

Det andet forløb arbejder mere genstands-
nært. Her skal eleverne først arbejde med 
fiblerne som genstande, hvor de skal datere 
og undersøge symbolikken i en fibel. Efter-
følgende arbejder eleverne med at skabe en 
moderniseret udgave af deres fibel, hvor de 
kan tage udgangspunkt i symbolik, forms-
prog eller motiv.

Det tredje og sidste forløb har fokus på dy-
resymbolikken i fiblerne. Her vil det være 
muligt at arbejde med dyr i oldtiden, og den 
betydning de har haft og er blevet tillagt. 
Eleverne skal selv undersøge, hvordan de selv 
kan bruge symbolikken i dag og undersøge 
dyresymbolik i dag, eksempelvis er det nok 
ikke tilfældigt at FCK har en løve som symbol 
og Odenses Ishockeyhold hedder Bulldogs.

Samlet til de tre undervisningsforløb bli-
ver udarbejdet et introduktionsmateriale til 
fiblerne som genstandstype, hvordan de kan 
bruges som historisk kilde til blandt andet 
at vise, hvornår forskellige mennesker boe-
de hvor, samt et materiale og idekatalog til 
forskellige måder, eleverne kan arbejde med 
deres egne fibler. 

De lærerstuderende fra UCL beviste med 
deres forslag til spændende undervisnings-
forløb, at man sagtens kan tage en enkelt 
genstandstype og få et stort billedkunst- og 
historiefagligt udbytte uden, at det behøver at 
være tørt kedeligt og uaktuelt.

Forløbene vil blive tilgængelige på Materiale-
platformen og på hjemmesiden www.spacet-
oplace.dk omkring nytår.

En af de studerendes 
bud på, hvordan en 
påfuglefibel kunne se 
ud anno 2018. Foto: 
Odense Bys Museer.
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Nyt fra Coagmento.dk 

På platformen Coagmento.dk findes der 
nyt digitalt materiale - videoer med pro-

minente politikere og animationsvideoer til 
at illustrere og øge forståelse af samfundsfag. 
Vi forsøger hele tiden at optimere vores pro-
dukt. Af samme grund vil vi i løbet af foråret 
lancere lærervejledninger til alt vores mate-
riale, som vil bidrage til at overskueliggøre 
platformen og mindske forberedelsestiden for 
lærerne. 

Et af de grundlæggende elementer hos Co-
agmento er vores differencerede opdeling 
af undervisning. Ved hvert tema starter alle 
elever på level 1 og kan derefter gå videre til 
level 2 og 3 for at øge sin forståelse af emnet. 
Det kan både gøres individuelt, i grupper el-

ler hele klassen sammen. Det er ikke sikkert, 
at alle elever når at blive færdige med level 3, 
men det er også fint. Level 3 er et level, som 
kan tilfredsstille undervisningsbehovet for 
eleverne, der er særligt stærke i faget, uden 
at elever, der ikke når level 3, går glip af es-
sentiel viden ift. forståelse af det givne emne. 
Ved at designe differentieringen på denne 
måde undgår materialet at fastlåse eleverne 
i forskellige kategorier. I stedet får alle elever 
mulighed for hver gang at udvide deres for-
ståelse gradvist. 

Vores digitale platform inddrager aktualitet 
ved aktivt at bruge nyheder og klargøre dem 
til undervisning. Vi forbereder i løbet af hver 
måned artikler, som er højaktuelle og har en 
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klar væsentlighed i forhold til samfundsfag. 
Derigennem sættes disse cases fra virkelig-
heden i forbindelse med læreringsmaterialet. 
Derudover sker der en løbende opdatering 
af materialet på platformen. Det vil sige, at 
tallene for eksempelvis Danmarks BNP og 
antallet af EU-medlemmer bliver holdt kon-
stant opdateret. 
Vi har i vores platform inkorporeret en lang 
række forskellige interaktive elementer, som 
understøtter og supplerer tekster. Elemen-
terne kan være alt fra animationsvideoer, der 
forklarer forskellen på direkte og repræsen-
tativt demokrati, til øvelser hvor relevante 
begreber skal kombineres med praktiske 
eksempler for at øve forståelsen af det givne 
emne. På den måde bliver også de visuelle 
elever inkluderet i læringsmaterialet, ligesom 
at det generelt udfordrer eleverne til at bruge 
den nyligt opnåede viden i en aktuel opgave. 

Derudover bliver der på platformen også lagt 
vægt på produktion af videomateriale i form 
af interview med personer fra virkeligheden, 
som har en relevans for samfundsfaget. Inter-
viewene kan inddrages i den daglige under-
visning men er også velegnede for eleverne 
til brug ved den afsluttende prøve. Vi har 
blandt andet interviewet en repræsentant for 
hvert af de politiske partier, heriblandt Jacob 
Mark, Kristian Thulesen Dahl, Inger Støjberg 
og Uffe Elbæk. Dette giver eleverne et unikt 
indblik i Folketingets partier og hjælper med 
at forstå forskellene mellem partierne. Vi 
interviewer også praktikere og eksperter; bl.a. 
Clement Kjersgaard om medier, Mogens Lyk-
ketoft om FN og Margrethe Vestager om EU. 
Hos Coagmento inddrager vi lærere og ele-
ver i vores materiale. Vi tager ikke bare imod 
idéer og forslag og forbedrer dermed kon-
stant undervisningsplatformen ud fra vores 
feedback, men vi lader også helt konkret 

eleverne få indflydelse på egen læring. Når 
vi f.eks. interviewede Mogens Lykketoft om 
FN som politisk institution, så var det med 
udgangspunkt i spørgsmål, som vi selv har 
hentet fra elever på vores abonnerende skoler. 

Inddragelse er noget, vi tager seriøst, hvorfor 
vi også er ved at planlægge en partidebat med 
prominente politikere fra alle folketingsparti-
er i KU’s Festsal til foråret, hvor arrangemen-
tets publikum er forbeholdt samfundsfags-
elever i folkeskolen. Det gør vi for, at elever 
fra 8. og 9. klasse får lov til at se, hvordan 
politikere debatterer og forholder sig til 
emnerne ’Danskhed’ og ’Klima’. Videoer fra 
denne debat vil i fremtiden også blive brugt 
i materialet på platformen, og på den måde 
vil arrangementet komme alle elever til gode. 
Disse typer arrangementer mener vi er meget 
givende for eleverne – specielt da de også bli-
ver inddraget i form af på forhånd at lave små 
videospørgsmål til politikerne.

Alt, hvad vi gør i Coagmento, er med for-
målet om at skabe et mere engagerende 
samfundsfagsmateriale, så undervisningen 
bliver lettere for læreren og mere givende for 
eleven. Det er af samme grund, at vi samar-
bejder med Absalon Professionshøjskole for 
at sikre optimale fagdidaktiske overvejelser 
kombineret med praktisk undervisningser-
faring. Vi vil altid gerne i kontakt med nye 
samfundsfagslærere for at finde ud af, om 
Coagmento er noget for jeres skole, og for 
at starte en dialog om hvad gode digitale 
undervisningsmidler er for jer. Man kan se, 
høre og læse mere om os på Coagmento.dk, 
og vi opfordrer til, at man sender en mail til 
hjalte@coagmento.dk, hvis man har nogen 
spørgsmål eller kommentarer!
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Et abonnement på Coagmento koster kr. 400 pr. klasse 
om året.

http://Coagmento.dk
http://hjalte@coagmento.dk

