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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  2018. 

Historiske dage 2018, 10.-11. marts 
Historiske dage afholdes for 4. år i træk i 
Øksnehallen i København, og FALIHOS har 
været en del af dagene fra starten. I 2018 vil 
vores deltagelse fremstå i et nyt koncept. Vi 
vil blandt andet være at finde på en af Histo-

riske Dages fire scener. Glæd jer og følg med 
på facebook og på vores hjemmeside for mere 
information.

Samfundsfagslærernes dag, 13. marts i 
Aarhus
Arrangementet afholdes for første gang i 2018 
og foreningen gør sig gældende som medar-
rangør. Tilmelding her.

Historiedidaktisk Netværk,13. april i Vejle
Historiedidaktisk  Netværk afholder i 2018 en 
konference med overskriften "Demokratiet 

Her er FALIHOS også i 
2018
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under pres". Program og tilmelding vil frem-
gå i vores næste udgivelse 1. marts.  

Folkemødet 2018: 14.6-17.6
"Det primære formål med Folkemødet er at 
styrke demokratiet og dialogen i Danmark.
Det sker ved at skabe en ny ramme om mø-
der mellem beslutningstagerne i erhvervsli-
vet, interesseorganisationer og politikere fra 
Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og 
ved at give borgerne mulighed for at møde 
beslutningstagerne ansigt til ansigt." Med et 
formål formuleret som dette, er det naturligt,  
at vi som faglig forening for historie- og sam-
fundsfag er til stede for andet år i træk. 

Årskonference 2018
Årskonferencen bliver i 2018 afholdt på 
Arbejdermuseet i København. Vi arbejder på 
at målrette indholdet til specifikt til lærere i 
historie- og samfundsfag. Vi tænker også, at 
årskonferencen skal  løbe af stablen en hver-
dag, men en dato er endnu ikke koordineret 
med Arbejdermuseet. Vi melder løbende ud 
på både Facebook, hjemmesiden og i nyheds-
breve.  

Ny prøvebekendtgørelse
Om prøvebekendtgørelsen bliver ændret eller 
ej, er FALIHOS selvfølgelig med hele vejen. 
Som medlem af foreningen har du  adgang 
til vores lukkede facebookgruppe, hvor vo-
res administrator Christian Arnth Jørgensen 
vejleder og svarer på konkrete spørgsmål. 
Christian er beskikket censor i historie- og 
samfundsfag og har derfor fingeren på pulsen 
inden for alt hvad der rører sig i afgangsprø-
verne. 
 
Vi vægter mødet med de linjefagsstuderende 
i historie- og samfundsfag højt. Derfor tager 
vi igen i 2018 på seminariebesøg. Det er altid 
interessant at høre, hvad der rører sig i vores 
fag blandt de studerende. 

FALIHOS ønsker alle vores medlemmer en 
glædelig jul og godt nytår. Vi ser frem til et 
spændende 2018 sammen med jer. 
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Historiefaget

PRØV GRATIS

Skab motivation med multimodalitet og
interaktivt materiale i undervisningen

Historiefaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale – opbygget
efter Fælles Mål for 3.-9. klasse. Læringsportalerne er fyldt med spændende 
tekster, aktiviteter og forløb samt komplette årsplaner til 2017/2018.
Inddrag multimodalitet i undervisningen med “Rejsen til slaveøerne”
eller med den nye interaktive dokumentar “Dommedag Viborg”.

Prøv gratis i 30 dage på Historiefaget.dk



Side 7

INTERVIEW MED RANE VILLERSLEV
EN LEGENDE OMGANG MED VIDEN

Der er mange aktører omkring folkesko-
len, der har mere eller mindre direkte 

indflydelse på, hvordan der tænkes og tales 
om historie og samfundsfag. Foreningen 
deltog i år på Folkemødet 2017, for netop 
at få politikere og meningsdannere inden-
for feltet i tale. En af dem det lykkedes at 
få i tale var Nationalmuseets nyansatte og 
stærkt profilerede direktør og meningsdan-
ner Rane Willerslev. Rane er blandt andet 
kendt for sine udgivelser ”På flugt i Sibi-
rien” og ”Tænk vildt”. I ”Tænk vildt” for-
tæller Rane medrivende, hvordan han som 
nyansat direktør for kulturhistorisk muse-
um i Oslo måtte arbejde hårdt både fagligt 
og politisk for at realisere sine visioner for 
museet. Det er derfor en mand med stor 
erfaring i ledelse af historie og kulturarvs-

formidling vi interviewede på Bornholm i 
juni for at finde ud af, hvilke vilde planer 
den nye direktør har tænkt for museet.  
For mig har museet altid været det afgørende 
sted for den akademiske praksis, forklarer 
Rane Willerslev. Det har det fordi det både 
har et ben i videnskaben og et ben i offentlig-
heden. Den kombination passer virkelig godt 
til min profil. Jeg er både videnskabs person, 
men også formidler af videnskab – univer-
sitetet, hvor jeg har undervist, har ikke det 
folkelige ben som et museum har. 

Og det er det du vil – arbejde ud af en folke-
lig tangent?
Nej, det ved jeg ikke. Meget af min praksis 
har drejet sig om, at gentænke skellet mellem 
det elitære og det folkelige. Sidst jeg forsøgte 

Af Dennis Hornhave Jacobsen og Rasmus Welling, hhv formand og nærstformand af 
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at gøre det, var i radioprogrammet ”Operati-
on menneskejagt”, hvor man tager de 10 stør-
ste sandheder om mennesket op, som jo er 
ret komplicerede emner, men prøver at gøre 
det på en folkelig måde, ved at det også er et 
drengerøvsprogram, hvor vi udsætter os selv 
for alle mulige mærkværdige eksperimenter. 
Da jeg først så Twin Peaks og senere Riget 
gik det op for mig, at det faktisk er muligt at 
nedbryde den barriere. Det havde både det 
intellektuelle højpandede og det folkelige 
og det er helt sikkert det, jeg stræber efter. 
Museumsmediet har aldrig rigtig formået 
den genreforskydning man for eksempel har 
opnået inden for Tv-serier.

I 80’erne var serier det argeste lort og i dag er 
det der, hvor du har den mest komplicerede 
karakterudvikling og hvor meget historiefor-
midling i øvrigt foregår. Det eneste der er sket 
for museet er, at man har proppet en masse 
teknologi på. Det kan selvfølgelig også noget 
– i stedet for at observere på historien kan du 
blive placeret i den, men et teknologisk greb 
er ikke en holdbar løsning i længden. Det er 
jo et pionerarbejde der skal i gang – hvilken 
genreforskydning der skal ske og hvordan 
skal den ske? Der er jeg meget inspireret af 
Tv-serier. Et eksempel kunne være Taboo 
med Tom Hardy, der foregår i 1812. I serien 
har du en ret kompleks karakter i en globali-
seret verden i et havnemiljø, hvor der både er 
tatoverede Mauier, og hvor der er et storpo-
litisk drama som ikke desto mindre udspiller 
sig i konkrete menneskers skæbner. Den evne 
til at operere i paradokser og i flere forskelli-
ge skalaer, det mener jeg er det museet skal i 
gang med.  

Hvordan mener du undervisning kan være 
med til at understøtte den bevægelse og 
nedbryde skellet mellem det folkelige og 
det elitære?
Jamen den innovation som Tv-serierne er 
udtryk for, er for mig et udtryk for en dyb 
faglighed, som ikke er det samme som fær-

dighed i min bog – og så en legende omgang 
med viden, hvor du hele tiden afsøger et 
vidensparadigmes grænser. Det er jo det der 
skal til for at lave en genreforskydning. Du 
kan ikke lave en serie som Taboo uden at 
have en dyb forståelse for, hvad 1812 var. I en 
museumssammenhæng kræver det at vi får 
andre kræfter ind og lege med i udstillings-
sammenhæng. Hvis vi skal undgå at gå i ring, 
skal der et andet element ind, for at lave en 
forskydning af en eller anden art. Den muse-
ale viden er selvfølgelig vigtig, men den skal 
på en eller anden måde disruptes.

Kunne man bruge elever til det?
Det kan man i høj grad, men det du skal 
tillade og som jeg synes mangler i hele skole-
retorikken er en legende omgang med viden. 
Det er jo den ingrediens, der gør at den fag-
lige tyngde får en innovativ karakter. Og det 
her handler jo ikke kun om museer, men også 
hvad vi skal leve af i Danmark i fremtiden. 
Hvis ikke du lærer at omsætte din viden fra 
et domæne til et andet på en legende måde, 
hvor du ikke føler du bliver straffet, så er der 
bare ikke nogen innovationskraft vel. Så jeg 
mener selvfølgelig der er noget i et klassisk 
dannelsesbegreb, hvor det handler om tung 
viden, men du skal altså også kunne lege 
rundt med den. 

Dannelsesbegrebet er noget af det der for-
ener museerne og folkeskolen – hvordan 
tænker du museerne kan byde ind der?
Måske er vi kommet derhen, hvor danskerne 
ikke kender deres skolebogshistorie og derfor 
er det godt med ”Historien om Danmark” 
[fra Danmarks Radio], men når vi taler om 
dannelse kan det jo ikke være målet alene. 
”Historien om Danmark” giver befolknin-
gen en historisk rygrad, men historien er 
også den pallette, hvorigennem vi skal tænke 
fremtiden. Stenalderen er ikke bare vores for-
tid, men egentlig også vores fremtid, for når 
vi kigger på de løse strukturer der dominerer 
jæger-samler-samfund, de egalitære forhold 
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mellem kønnene og forholdet til naturen, så 
virker det nærmest til forveksling om den 
måde vores verden er i gang med at udforme 
sig. I stedet for at tale om, at vores samtid er 
den mest innovative, så ligger der i historien 
en pallette, som vi kan bruge som optik til 
at gentænke fremtiden. Relationerne i sten-
alderen var de mest egalitære vi nogensinde 
har haft ligesom de mest løse og fleksible 
strukturer der nogensinde har været var hos 
jæger-samlerne, de mest innovative samfund 
har været der. Derfor handler det ikke om 
”den primitive fortid”. Der ligger en innova-
tiv kraft i at bryde med vores forestilling om 
fortiden. Det er ikke en primitiv fortid, men 
en mulig fremtid. 

I Rane Willerslevs forståelse af fortiden 
som optik for nutiden handler det ikke om 
at kollapse de to – fortiden kan aldrig bli-
ve nutiden understreger han og fortsætter: 
Vores problemer er ikke fortidens problemer. 
Det handler om, at tingene skal have den ret-
te distance eller det rette spændingsforhold. 
Der er en afstand og det er den vi kan lege 
med. Man kan både blive overrasket over at 
se fortiden i nutidens lys og over at se nutiden 
i fortidens lys og det er det ”Historien om 
Danmark” ikke kommer med. Når det skal 
være rigtig interessant, så skal din forståelse 
flyttes, sådan at du ikke rigtig er den samme 
efter at du har oplevet noget. Hvad går vi på 
udstillinger for ellers. Hvis man har et forsk-
ningsmuseum som Nationalmuseet, så er det 
jo for at flytte mennesker ellers er det ingen 
grund til at have forskning. Det gør man jo 
ikke nu. Går man for eksempel ind på Prin-
sens Palæ, så bliver du jo bare præsenteret for 
et panorama af genstande, men det flytter jo 
ikke mennesker.

Noget af det nye som Folkeskolereformen 
bragte med sig var, at Folkeskolen skal 
etablere forpligtende samarbejder med det 
omgivende samfund – for eksempel museer, 
hvad tænker du om det?

Jamen jeg hader at det skal være forpligtende, 
hvorfor fanden skal man have en lovgivning 
på det? Jeg synes det er godt man gør det, 
hvis det giver mening. Der skal jo være vil-
lighed fra begge sider til at gøre det, og det er 
der – museerne er interesserede i at inddrage 
skolerne og skolerne er interesserede i at bru-
ge museerne, så man behøver jo ikke en fuck-
ing lov. Generelt er der en fornyet interesse 
for historien. Det skal vi da bruge til at sætte 
historien i spil på nye måder. Reenactment 
har for eksempel et kæmpe publikum, men 
det har museerne generelt ikke formået at 
benytte sig af, fordi det jo er fantasi og sådan 
lidt ufint – det er jo noget sludder – al viden-
skab har fiktionen bygget ind i sit hjerte, selv 
naturvidenskaben. I formidling af historie er 
der også et fiktionselement. Det handler om, 
at gøre historien mere levende end den em-
piriske virkelighed. Det er det der skal i spil 
i folkeskolen også. Altså i historieundervis-
ningen. Hvis du omfavner fiktionselementet 
ikke bare som en dårligdom vi bliver nødt til 
at acceptere for at skabe interesse for histo-
rie, men som kernen af at forstå historie også 
videnskabeligt, så er der ingen grænser for, 
hvad du kan med det.

Nationalmuseet har jo til formål at være 
foregangsfigur for andre skoletjenester og 
museer. Kunne man forestille sig, at netop 
udviklingen af alternative læringsmiljøer 
kunne blive et udviklingsfokus for jer, som 
andre kunne lade sig inspirere af?
Helt klart! Noget af det der er inde i Prinsens 
Palæ for børn er jo fint nok, men der skal jo 
gøres mere. Jeg har da tænkt mig at benytte 
mig af super primitive tiltag også. Hvordan 
får man for eksempel børn til at gå den lange 
vej til øverste etage? Eller mennesker i det 
hele taget. Hvad med at lave den fedeste rut-
sjebane, der går hele vejen rundt i Palæet? Jeg 
er da sikker på, at børn vil jerne op på øverste 
etage, om ikke andet så for at rutsje ned igen, 
men undervejs skal de altså igennem udstil-
lingen.
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Hvad vil du sige til dem der mener det er 
useriøst? 
At videnskab er leg. Videnskab der tager sig 
selv for seriøst er uvidenskabeligt efter min 
mening. Både humor og stor videnskab be-
skæftiger sig med paradokser og derfor går de 
hånd i hånd. I stedet for at benægte det, skal 
man da omfavne det - på den måde bliver 
stor videnskab en form for leg. 

For noget tid side havde du et raid mod 
12talskulturen, som gik viralt. Du advarer 
mod, at eksamener ofte belønner overfla-
deviden og at det står i skarp kontrast til 
netop den legende tilgang og de paradokser 
der findes i videnskaben. Kan man sige at 
kulturfagene, som netop har fokus på pro-
blemstillinger og paradokser kan udgøre en 
modvægt til en mere flygtig overfladeviden?
Al stor videnskab erkender at man opererer 
i paradokser, men kulturfagene har været 
det bevidst og arbejdet med det i lang tid. 

Det har man gjort grin med, men måske har 
kulturfagene været for dårlige til at hæve sig 
i et helikopterperspektiv og fortælle, hvilken 
samfundsmæssig værdi der er af det og hvor 
kreativiteten er. 

På spørgsmålet om, hvordan Rane husker 
sin egen historieundervisning eller under-
visning i samtidsorientering svarer han 
næsten undvigende, at han ikke var særlig 
stærk i folkeskolen, men at den helt store 
øjenåbner var oldtidskundskab i gymnasi-
et. Han slutter derfor af med et godt råd til 
lærerne i grundskolen: 
Forsøg på trods af nedskæringer og stram-
ninger at kombinere dyb faglig viden, med en 
legende omgang med den viden – dét skaber 
innovative elever. Vi skal ikke have et fag der 
hedder innovation, jeg har aldrig hørt noget 
så åndsvagt. Innovation skal være et grund-
princip i alt hvad man gør. 
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Coagmento
Nyt digitalt 

undervisningsmiddel 
til samfundsfag

I foråret 2017 gik vi sammen to statskund-
skabsstuderende fra Københavns Univer-

sitet og en tech-fyr fra det private erhvervsliv 
for at udvikle et nyt og anderledes digitalt 

undervisningsmateriale til samfundsfag i 
grundskolen. Vores undervisningsplatform 
Coagmento er opstået i opposition til den 
tendens, vi selv som undervisningsansvarlige 
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i den danske folkeskole har oplevet. Folke-
skolen er blevet genstand for digitaliserings-
bølgen, der hersker i samfundet, men det 
er gjort uden at udnytte de muligheder, der 
ligger i digitale undervisningsmidler – både 
for lærere og elever. I stedet er fagtekster blot 
bliver uploadet til nettet og på dette spink-
le grundlag relanceret som ”epokegørende”. 
Digitale undervisningsmidler har et kæmpe 
potentiale, men de skal kun benyttes, hvor de 
giver mening. 

Hvad kan digitale undervisningsmidler så, 
som en bog ikke kan? Jo, først og fremmest 
kan en bog ikke opdatere sig selv hver dag – 
det kan vi på internettet. Det skaber et grund-
læggende nyt potentiale for læring: Ikke nok 
med at vi kan sørge for, at eleverne lærer det 
rigtige antal af EU-medlemsstater, vi kan også 
lære dem om verden, som den udfolder sig. 
Samfundsfag er eksempelvis et fag, der drager 
fordel af aktualitet - det bliver nærværende 
og spændende, når det tager udgangspunkt 
i den virkelighed, eleverne omgiver sig med. 
Hos Coagmento kobler vi teorien i pensum 
med virkeligheden. Eksempelvis ved at lære 
eleverne om FN’s rolle i verden ved at se på 
situationen med Nordkoreas missilaffyrin-
ger eller det danske arbejdsmarked igennem 
konflikten mellem DBU og kvindelandshol-
det. Nyheder bliver dog hurtigt forældede, 
og derfor tager vi det alvorligt, når vi snakker 
om aktualitet. Aktualitet er ikke, når der hver 
anden måned bliver inddraget nyheder, som 
er blevet talt til døde i medier. Vi producerer 
nyt materiale hver uge med udgangspunkt i 
højaktuelle nyheder, som vi relaterer til pen-
sum – på den måde udnytter vi et af de store 
potentialer, som digitale undervisningsmidler 
indebærer. 

Det andet potentiale, som digitale under-
visningsmidler rummer, er muligheden for 
øget interaktivitet. Der er allerede massere af 
interaktivitet i et klasselokale selv uden com-
putere: Lærerne kan gå i dialog med eleverne, 

og eleverne kan diskutere med hinanden. Det 
er ved denne aktive stillingtagen, at eleverne 
for alvor bliver klogere, så det sidder fast. Di-
gitale undervisningsmidler kan booste denne 
del af undervisningen. På Coagmento benyt-
ter vi bl.a. SpeakUp, som er en ny metode, 
der sikrer, at flere elever kan aktiveres samti-
dig: I stedet for at læreren stiller et spørgsmål 
ud i klassen, og de samme tre elever rækker 
hånden op og svarer, så er det alle elever, der 
kommer til tasterne hos os, og deres tanker 
ender automatisk på det fælles SmartBoard. 
Herfra ser læreren en masse forskellige bud 
rulle ind, også fra elever der normalt er mere 
stille, og læreren kan på baggrund af dette 
starte en bredere klassediskussion. Det digi-
tale kan altså forstærke og styrke de traditio-
nelle, sociale læringsmetoder. Derudover kan 
computeren også selv blive kilde til interakti-
vitet. Hos Coagmento har vi eksempelvis pro-
duceret en stribe af animerede videoer, som 
eleverne kan se fælles eller én og én, og som 
automatisk stopper på udvalgte tidspunkter 
for at stille spørgsmål til eleven. Skærmen er 
altså ikke en man bare sidder og glor på, men 
den tvinger én til at tage stilling, og det bliver 
samtidig sjovere at være aktiv i timerne. 

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 
i den nuværende måned eksempelvis inter-
viewede Mogens Lykketoft om FN som poli-
tisk institution, så var det med udgangspunkt 
i spørgsmål, som vi selv har hentet fra elever 
på vores abonnerende skoler. Det samme gør 
sig gældende i den kommende måned, hvor 
vi har fokus på mediernes rolle i dansk politik 
og derfor aftalt interview med Clement Kjers-
gaard.

Alt, hvad vi gør i Coagmento, er med formå-
let om at skabe et mere engagerende sam-
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fundsfagsmateriale, så undervisningen bliver 
lettere for læreren og mere givende for ele-
ven. Det er af samme grund, at vi samarbej-
der med Absalon Professionshøjskole for at 
få fagdidaktiske overvejelser kombineret med 
praktisk undervisningserfaring. 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 os en mail på jakob@coagmen-
to.dk, hjalte@coagmento.dk eller mathias@
coagmento.dk, hvis man har nogen som helst 
spørgsmål eller kommentarer!

http://coagmento.dk/
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For lærere, der underviser i historie og/
eller kristendomskundskab er reformati-

onen uundgåelig. Og i år er den særlig svær 
at komme udenom. Det er 500 år siden, at 
reformationen ændrede den måde, millioner 
af kristne praktiserede deres tro på. 

I Danmark skulle der dog gå knap 20 år, før 
landet officielt blev evanglisk-luthersk. Nog-
le af de mest centrale begivenheder, der gik 
forud for indførelsen, er dem, som det inter-

aktive univers Dommedag Viborg placerer ele-
verne i. Og i den tilhørende undervisnings-
aktivitet fra det digitale undervisningsforlag 
Clio Online bliver den kritiske undersøgelse 
sat i spil. 

Reformationen skal ind under huden
I det interaktive univers træder eleverne ind 
midt i de dramatiske begivenheder i Viborg 
i 1527. Gennem lyd, billeder, video og for-
tællinger kan de lære om reformationens 

NYT, INTERAKTIVT UNIVERS 
GØR DET MULIGT AT REJSE 

500 ÅR TILBAGE I TIDEN

Side 14

Reformationen fejrer i år 500 års jubilæum. Men hvordan 
får man eleverne til at leve sig ind i et religiøst oprør fra 
fordums tid? Det har tre journalister og en kulturfagsre-

daktør svaret på, og det hedder Dommedag Viborg.
Af Grith Henriksen , Clio Online



konsekvenser for samtiden, og de kan møde 
nulevende kilder og blive klogere på reforma-
tionens betydning for livet i dag.

Lasse Telling Madsen, Thomas Aue Sobol 
og Simon Johansen er journalister og kraf-
terne bag Dommedag Viborg. Sammen har 
de tidligere lavet den populære interaktive 
læringsoplevelse Rejsen til slaveøerne, og 
selvom Dommedag Viborg er i noget mindre 
format, er ideen den samme: Det handler om 
at aktivere eleverne og få begivenhederne ind 
under huden

”For mange unge er reformationen langt væk. 
Det samme er materialerne, der behandler 
emnet. De er ikke særligt engagerende. Jo, 
man kan da læse en tekst om emnet, og se en 
informativ dokumentar, men der er altså en 
relativ stor risiko for, at det ikke fanger ele-
verne”, siger Lasse Telling Madsen.

Lærerigt, underholdende og aktiverende
Dommedag Viborg er derfor bygget op om det 
princip, at eleverne konstant er aktive. De er 
med til at skabe fortællingen gennem mange 
små fortællinger og iscenesættelser. Eleverne 
bestemmer fx selv, hvor de vil navigere hen i 
universet, og hvis historie de vil høre.

”I universet er det eleverne, som tager be-
slutningerne. De kan vælge ar lytte til Hans 
Tausens version af begivenhederne, men de 
kan også få Biskop Friis’ historie og munkens. 
Og så er der selvfølgelig de levende kilder 
som giver et nutidigt perspektiv. Eleverne kan 
bl.a. interviewe en arkæolog, en præst og en 
katolik” forklarer Lasse Telling Madsen.

På den måde er det mange små fortællinger, 
som tilsammen skal give eleverne det store 
billede, og det er Lasse Tellings Madsen håb, 
at eleverne både finder det lærerigt og under-

holdende:
”Reformationen er jo noget af et drama, og 
det har vi forsøgt at gøre tydeligt. Materialet 
er dramatiseret, så det matcher begivenhe-
derne, og vi har haft en lyddesigner på alle 
universets fortællinger. Hensigten er, at få 
eleverne til at føle, de står midt i larmen fra 
oprøret”.

Den didaktiske ramme
Niels Peter Nielsen er digital redaktør for kul-
turfag på Clio Online. Han har løbende været 
i kontakt med journalisterne bag Dommedag 
Viborg. Hans rolle har været at sætte det in-
teraktive univers ind i en didaktisk ramme og 
stilladsere brugen af spillet.

Undervisningsaktiviteten med Dommedag 
Viborg henvender sig til udskolingen og er 
tilgængelig på portalerne Historiefaget og 
Religionsfaget. 

På Historiefaget har aktiviteten et større fokus 
på kildekritik, og den berører alle historie-
fagets tre kompetenceområder. For kristen-
domskundskab er det særligt kompetence-
områderne Kristendom samt Livsfilosofi og 
etik, der arbejdes med.

Kan man være kritisk overfor reformatio-
nen?
Niels Peter Nielsen er selv ret vild med uni-
verset Dommedag Viborg, og ikke kun fordi, 
det er interaktivt og levende at arbejde med: 

”Jeg synes, det er ret interessant, at materia-
let har fokus på et punkt i historien, som der 
ikke tales så meget om. Hvad gik egentlig 
forud for 1536? Det hører man sjældent om 
i skolesammenhæng. Dertil kommer, at man 
også hører de kritiske stemmer. Den nuleven-
de kilde, katolikken og samfundsforskeren, 
som eleverne kan interviewe, er meget mere 
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kritisk overfor reformationen, end man er 
vant til at høre. Det er altså godt. Det nuance-
rer billedet!”

For Niels Peter Nielsen var det derfor fedt at 
få mulighed for at bygge et undervisningsma-
teriale op om det interaktive univers. Hans 
fokus har været at udvikle elevens færdighe-
der indenfor den kritiske undersøgelse.

En interaktiv kildebank
Aktiviteten starter med en indledende opga-
ve, der skal give eleverne de faglige forudsæt-
ninger for at arbejde med Dommedag Viborg 
og reformationen. De skal bl.a. læse om Mar-
tin Luther og arbejde med interaktive læse-
guides, som hører ind under faglig læsning.

”På den måde sikrer man, at eleverne ved, 
hvad reformationen i grove træk handler om, 
og hvad der går forud for det univers, de skal 
til at træde ind i” forklarer Niels Peter Niel-
sen.

Dernæst skal eleverne åbne Dommedag Vi-
borg op og zoome ind på reformationens 
historie i Danmark med udgangspunkt i de 
dramatiske begivenheder i Viborg. De skal 
bruge universet som en levende kildebank og 
gennem kilderne undersøge reformationen. 

De skal også selv udvælge en vinkel, som de 
vil dykke dybere ned i. 

Træning til prøven i kulturfag
Undervisningsaktiviteten er estimeret til at 
vare 90 minutter – alt afhængig af hvor meget 
baggrundsviden eleverne har, og hvor grun-
dig en undersøgelse, læreren ønsker eleverne 
skal gøre. Og så introducerer Dommedag 
Viborg eleverne for en række problemstillin-
ger, som er oplagte at arbejde videre med, når 
aktiviteten er afsluttet.

”Aktiviteten er en mindre undersøgelse af 
kilder, men den kan nemt bredes ud til en 
dyberegående undersøgelse. Læreren kan fx 
vælge at anvende aktiviteten som en del af et 
helt forløb om reformationen, eller eleverne 
kan få til at opgave at lave et større projekt 
om deres valgte vinkel” fortæller Niels Peter 
Nielsen, der også mener, aktiviteten kan bru-
ges som forberedelse til prøven i kulturfag:

”I løbet af aktiviteten skal eleverne jo selv 
undersøge og finde kilder, som belyser en 
vinkel. På den måde får de også trænet det at 
finde, udvælge og anvende kilder, præcis som 
de skal til prøven i kulturfag!”.
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40 FILM
Fås nu på en 4-dobbelt DVD.  Hvert af de 40 

afsnit varer 15-18 minutter og egner sig både til 
undervisning og underholdning. 

Find det afsnit, der passer netop til dit forløb - eller 
se dem i rækkefølge og få hele Danmarks-historien i 

fortælling, film, sang og musik.

BESTIL NU
sigurdsbutik.dk. Pris kun kr. 150 ex forsendelse. 

ELLER SE FILMENE GRATIS PÅ 
sigurdsdanmarkshistorie.dk, hvor der er

 link til både 40 film og 40 iPad-spil, hvor 
man kan spille sig vej gennem 

hele Danmarkshistorien.

UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED NATIONALMUSEET OG 
FORENINGEN AF LÆRERE I HISTORIE OG SAMFUNDSFAG
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Formålet 
Formålet er at lade eleverne, ud fra en in-
novativ metode, planlægge og gennemføre 
deres egen formidling af deres lokale historie 
med udgangspunkt i nærområdet, som efter-
følgende kan anvendes i den historiefaglige 
sammenhæng. Aktiviteten er således også 
velegnet til at arbejde videre med fagets andre 
kerneområder som eksempelvis konstruktion 
og historiske fortællinger.

 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål
Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne 
læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på 
læring og evaluering. Aktiviteten kan med 
fordel anvendes som led i et egentligt forløb
I det følgende er opstillet læringsmål for akti-
viteten på baggrund af Fælles Mål:
Eleverne kan gennemføre en formidling af 
deres nærområdes historie ved hjælp af kilder 
fra lokalområdet.

 

MIT NÆROMRÅDE

Af Christian Arnth Jørgensen for Fonden for Entreprenørskab, bestyrelsesmedlem i Falihos.

Eleverne skal planlægge, producere og 
formidle viden fra deres eget nærområde.



Undervisningsaktivitet
Eleverne skal med en innovativ og entre-
prenant indgangsvinkel planlægge hvordan 
de vil formidle deres nærområdes historie 
og derefter gennemføre dette. Formålet er, at 
det skal skabe værdi for andre ved at mod-
tage formidlingen fra eleverne. Samtidigt er 
det målet, at eleverne styrker deres mundt-
lige fagsprog og gør dem bedre i stand til at 
fastholde viden, ved at formidle denne til de 
øvrige elever eller andre interessenter, som 
eks. det lokale plejehjem, børneinstitution, 
Ældresagen mv..
Forløbet kan anses i to dele: 1) Planlægnings- 
og innovationsfasen, hvor eleverne planlæg-
ger hvad og hvordan der skal formidles. 2) 
Den entreprenante fase, hvor eleverne gen-
nemfører det planlagte forløb.

1) Planlægnings- og innovationsfasen:

Eleverne inddeles i grupper, der indeholder 
nærområdets historie/særlige kendetegn. Eks:
Gruppe 1: Nærområdets historie/særlige 
kendetegn
Gruppe 2: Landsby/købstad eller stationsby?
Gruppe 3: Kirkens historie
Gruppe 4: Den største arbejdsplads før og nu.

Eleverne laver derefter en brainstorm over 
hvordan og for hvem der skal formidles til. 
Eleverne kan eksempelvis anvende billeder 
eller ordassociationer, for at få gang i brain-
storm-processen eller også bare som en helt 
almindelig brainstorm med papir og blyant. 
I denne fase er det vigtigt, at eleverne reflek-
terer over hvem dette kan have relevans for 
og hvordan det evt. kunne få relevans? Hvor-
for er det interessant at kende sit nærområde? 
Og for hvem er det interessant?
En innovativ proces kræver en særlig metode 
hvor nøgleord er kreativitet, innovation og 
entreprenørskab.

En metode kunne være eksempelvis KIE-mo-
dellen, der guider eleverne igennem disse tre 
faser. Metode: Brug evt. https://www.youtube.
com/watch?v=gETPDYIGlxY
 
2) Den entreprenante fase:
Efter eleverne er blevet enige om hvad og for 
hvem, skal der findes kilder til belysning af 
emnet.
Inddrag gerne biblioteket/lokalarkivet i den-
ne fase. De har mange kilder, der er oplagte 
for eleverne at benytte.
Eleverne skal, nu sætte det de har planlagt, i 
værk.
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Undervisningsdifferentiering
Der kan undervisningsdifferentieres ved 
at lade eleverne arbejde individuelt eller i 
forskellige forskellige grupper undervejs og 
have forskellige roller under både forløbet 
og i elevernes egen fremlæggelse. Undervis-
ningsdifferentiering kan således både ske på 
et personligt, et indholdsmæssigt og et meto-
disk plan.
Se mere om hvordan man konkret kan arbej-

de med undervisningsdifferentiering på EMU 
her, og se en film om arbejdet her.

Tegn på læring
Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren 
og for eleverne, om eleverne får et lærings-
udbytte af de konkrete undervisningsforløb. 
Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej 
- eller har nået målet. I det følgende er opstil-
let tegn på læring i tre niveauer:
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Evaluering
Tegnene på læring anvendes som led i den 
løbende evaluering. Herudover evalueres ak-
tiviteten i sammenhæng med det forløb, den 
indgår i.
I denne aktivitet kan tegnene på læring ob-
serveres, når eleverne fortæller om deres 
delemne.
Denne fremlæggelse kan evt. suppleres med 
øvrige skriftlige produktioner.

Man kan med fordel bruge modellen herun-
der til at reflektere over undervisningsfor-
løbet og forholde sig til på hvilket niveau og 
hvor det innovative er i processen.

https://www.emu.dk/modul/undervisningsdifferentiering
https://www.emu.dk/modul/undervisningsdifferentiering-i-praksis


Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 4, Industri på udstilling 
Vi gør en lang historie kort

Industrihistorie er fortællingen om vores hverdag og de 
ting, vi i dag tager for givet. Det er historien om enorme 
forandringer, der de seneste 200 år har ændret vores 
dagligliv med øget komfort og varer til overflod.

Når vi taler i mobil, tænder for lyset og tager toget, kan vi takke en 
lang teknologisk udvikling og nye måder at gøre tingene på. Bog 4 i 
serien 100 danmarkshistorier, Industri på udstilling, tager udgang s -
punkt i Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunst udstilling i 
1888 og trækker linjer op til vore dage med robotter og globalisering. 

 
Industri på udstilling
Louise Karlskov Skyggebjerg
100 sider
Pris: 100 kr.
Udkommer 7. december 2017,
som trykt bog, e-bog og lydbog.
Bogen sælges også i abonnement 
hos forlaget.

Kontakt
louise.skyggebjerg@fysik.dtu.dk
21 66 77 47
eller

Peter Bejder, forlagsredaktør
pb@unipress.au.dk
53 55 01 59

Projektet 100 danmarkshistorier 
er støttet af A.P. Møller Fonden. 

Presse
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Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

100danmarkshistorier.dk

Forfatteren siger: 
”Ny teknologi og nye måder at gøre tingene på har altid fascineret nogle – og skræmt 
andre. Jeg synes, det er interessant at se paralleller mellem bekymringen over 
husflidens tilbagegang i 1800-tallet og nutidens debat om robotter. Det er ikke nyt, 
at samfundet forandrer sig.”

”Vore forfædre tog nogle beslutninger, som ikke kun påvirker, hvilke maskiner vi 
bruger, og hvilke varer vi kan købe – til hvilken pris. Beslutningerne påvirker også, 
hvordan vi tænker, for industrisamfundet findes også i vores hoveder.”
     Louise Karlskov Skyggebjerg

Louise Karlskov Skyggebjerg 
er historiker på Danmarks Tekniske Universitet.

Om serien
Industri på udstilling er bog 4 i Aarhus Universitetsforlags serie 100 
danmarkshistorier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbid-
der. Bøgerne udkommer hver måned i otte år og kan læses på en enkelt 
aften, men giver tanken modspil. 

Husk at FALIHOS har rabatordning på  serien - se mere  på vores hjemmeside! 



Ny danmarkshistorie i 100 bøger 

a 100 sider. Bog 3, Fri porno 

Vi gør en lang historie kort

I Danmark bryster vi os af fri porno. Det er frisind. I 1969 
satt e vi som det første land i verden billedpornoen fri, 
og pornoen gled ind i hverdagen med blade og videoer. I 
dag fi nder vi især porno på nett et, der har g�ort porno til 
verdens største kulturområde. 

Porno er ikke kun frisind. Den er stadig kontroversiel, og vi omfav-

ner porno med diskussioner om moral, blufærdighed og snerpethed. 

Det fortæller historiker Søren Hein Rasmussen i Fri porno, bog 3 i 

serien 100 danmarkshistorier. Fri porno er den nøgne beretning om 

pornografi ens kringlede historie og dens betydning i samfundet. For-

fatt eren viser, hvordan porno eksisterede allerede i hulemaleriernes 

tid og trækker tråde til vellyst i renæssancen, franske postkort og den 

farlige homoseksualitet.  

 

Fri porno

Søren Hein Rasmussen 

100 sider

Pris: 100 kr.

Udkommer 9. november 2017

som trykt bog, e-bog og lydbog.

Bogen sælges også i abonnement 

hos forlaget.

Kontakt

Søren Hein Rasmussen

hisshr@hotmail.com

og 27 59 60 13 

eller

Peter Bejder, forlagsredaktør

pb@unipress.au.dk og 53 55 01 59

Projektet 100 danmarkshistorier 

er støtt et af A.P. Møller Fonden. 
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Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

100danmarkshistorier.dk

Forfatt er Søren Hein Rasmussen siger: 

”Porno er interessant, fordi det på en eller anden måde chikanerer os. Vi synes, det 

er noget værre noget. Porno er svært at tale om.”

 

”Porno er en daglig kampplads for moralister, der kæmper deres forskellige og oft e 

indbyrdes modstridende slag uden at ane, hvad de snakker om. Jeg vil gerne kvalifi -

cere diskussionerne.” 

Find 100 danmarkshistorier på en række platforme. Kig fx ind på dan-

markshistorien.dk. Du kan også spille med i MegaNørds app Dyst!, 

hvor du kan kæmpe med vennerne om Danmark og dengang.

Søren Hein Rasmussen

er ph.d. i historie og arbejder i fi rmaet MegaNørd. 

Om serien

Fri porno er bog 3 i Aarhus Universitetsforlags serie 100 danmarkshis-

torier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbidder. 100 forskere 

tager fortiden under kærlig behandling og fortæller om det, der var. Og 

det, der er. Bøgerne, der udkommer hver måned i 100 måneder, kan 

læses på en enkelt aft en, men giver tanken modspil. 

100danmarkshistorier.dk

Husk at FALIHOS har rabatordning på  serien - se mere  på vores hjemmeside! 



Ny danmarkshistorie i 100 bøger 

a 100 sider. Bog 2, Grundloven 

Vi gør en lang historie kort

Vi elsker Grundloven. Og vi er vilde med historien om, 
hvordan magten i 1849 blev lagt i folkets hænder. Sådan 
siger vi i skåltaler, og på grundlovsmøder taler politikere 
om, at loven blev indført i fred og ro. Men sådan var det 
ikke. Det fortæller lektor Bertel Nygaard i Grundloven, 
bog 2 i serien 100 danmarkshistorier.
 

Grundloven viser, at ikke alle var lige begejstrede for det nymodens 

demokrati. Grundtvig talte imod, og fatt ige, kvinder og unge var 

stadig uden for det fi ne selskab. Men elitens høje herrer fi k kamp til 

stregen. De europæiske revolutioner havde sprængt rammerne for, 

hvad der kunne siges og tænkes, og det kostede faktisk blod, sved og 

indædte diskussioner at nå frem til dansk demokrati. Skål på det.

 

Grundloven

Bertel Nygaard 

100 sider

Pris: 100 kr.

Udkommer 12. oktober 2017

som trykt bog, e-bog og lydbog.

Bogen sælges også i abonnement 

hos forlaget.

Kontakt

Bertel Nygaard

bertel.nygaard@cas.au.dk

og 29 82 90 97 

eller

Peter Bejder, forlagsredaktør

pb@unipress.au.dk

Projektet 100 danmarkshistorier 

er støtt et af A.P. Møller Fonden. 
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Forfatt eren siger: 

”Grundloven er et væld af drømme, forhåbninger og frygtforestillinger i stor 

historisk skala – og lige så store overraskelser, skuff elser og nederlag. Den åbnede 

nye fremtidsforestillinger og stillede både fortid og nutid i et nyt lys.”

”Med Grundloven ser vi menneskene i de udsatt e øjeblikke, hvor det interessante 

sker – hvor de tænker nye tanker, eller hvor deres gamle idealer smuldrer bort; hvor 

de viser sig begærlige, forfængelige eller sårbare, dristige eller geniale.”

– Bertel Nygaard

Find 100 danmarkshistorier på en række platforme, og kig ind på dan-

markshistorien.dk. Du kan også spille med i MegaNørds app Dyst!, 

hvor du kan kæmpe med vennerne om Danmark og dengang.

Bertel Nygaard

er lektor i moderne historie ved Aarhus Universitet. 

Om serien

Grundloven er bog nummer 2 i Aarhus Universitetsforlags serie 100 

danmarkshistorier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbid-

der. 100 forskere tager fortiden under kærlig behandling og fortæller 

om det, der var. Og det, der er. Bøgerne, der udkommer hver måned i 

100 måneder, kan læses på en enkelt aft en, men giver tanken modspil. 

Husk at FALIHOS har rabatordning på  serien - se mere  på vores hjemmeside! 


