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- et pilotprojekt om designtænkning og digital 

fabrikation i historieundervisningen  

Kan digitale fabrikationsteknologier gøre historieundervisningen mere levende, vedkommende og 

motiverende for eleverne i folkeskolen? HistorieLab, Novaskolen og Spinderihallerne i Vejle har i 

efteråret 2015 gennemført et pilotprojekt, hvor elever har skabt historiske monumenter til et 

lokalt torv i Vejle ved brug af laserskærer- og 3D-print-teknologi. Denne rapport opsamler 

erfaringerne fra projektet med henblik på fremtidige projekter, der sammentænker 

historieundervisning og FabLab-teknologier. 
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Indledning 
”History Makers” var et eksplorativt projekt, der fandt sted på Novaskolen og i Spinderihallerne i Vejle i 

oktober-november 2015. Målet med projektet, der var finansieret af Vejle Kommune og HistorieLab, var at 

udvikle og afprøve et undervisningskoncept, som kombinerer historieundervisning med fokus på 

historiebrug med de teknologier, der findes i et moderne FabLab. Som navnet siger, handlede det om at 

gøre eleverne historieskabende. Eleverne skulle ved hjælp af laserskærer og 3D-printer producere modeller 

af monumenter, der rummede fortællinger om fortiden. 

Elevernes opgave var således ikke blot at reproducere 

fortællinger om fortiden, men målet var, at eleverne 

skulle blive fortolkere af historie. Helt så langt nåede 

lærere og elever ikke i indeværende projekt, men 

gennem projektet høstede deltagerne nogle væsentlige 

erfaringer, der kan bruges af lærere, skoler og andre, der 

kunne have interesse i at videreudvikle de tanker, der 

ligger bag. 

 Formålet med denne rapport er at samle de 

væsentligste erfaringer fra projektet og formidle dem 

videre. For at give interesserede lærere den bedst 

mulige forudsætninger for at videreudvikle konceptet 

giver rapporten først en grundig præsentation af det 

gennemførte projekts formål, inspirationskilder og 

struktur, dernæst en beskrivelse af nogle 

opmærksomheds- og problemfelter, der opstod under 

afprøvningen af konceptet, for til sidst at give nogle 

anbefalinger af veje, man kan gå, hvis man vil forbedre 

konceptet med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer. 

Til sidst følger en kort beskrivelse af den 

følgeforskningstilgang, der ligger til grund for rapporten, 

og en række bilag i form af lektionsplan og opgaver fra 

forløbet, som man kan lade sig inspirere af. 

Projektets formål og pædagogiske grundlag 
”History Makers” er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Kommune Spinderihallerne, Novaskolen i Vejle og 

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling om at udvikle og afprøve et 

nytænkende historieundervisningskoncept inden for rammerne af FabLab@SCHOOLdk. Projektet var som 

sagt i sin essens eksplorativt og skulle udforske, i hvilken grad digitale fabrikationsteknologier kan udnyttes 

konstruktivt i historiefaget i grundskolen – dels i forhold til det faglige udbytte og elevernes engagement og 

dels i forhold til at udfordre eleverne til at opøve det 21. århundredes kompetencer inden for: 

 Kritisk tænkning 

 Kommunikation og samarbejde 

 Design og innovation 

 Kompleks problemløsning 

 Teknologisk mestring 

 Spinderihallerne i Vejle - FabLab 
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Som det vil fremgå af det følgende, så samarbejdspartnerne et stort potentiale i at sammentænke kreativ 

modelbygning med digitale fabrikationsteknologier med de skabende elementer, der ligger inden for 

kompetenceområdet ”Historiebrug” i de forenklede Fælles Mål. Målet for ”History Makers” blev derfor at 

skabe et undervisningskoncept baseret på træning af både elevernes historiefaglige refleksion og design-

/tekniske kompetencer – og med en positiv synergi mellem disse elementer. Mere konkret blev 

målsætningen for konceptet derfor:  

1) at kvalificere undervisningen inden for kompetenceområdet ”Historiebrug”, således at eleverne 

gennem arbejdet med digitale fabrikationsteknologier kan opnå erfaring med, hvordan vi som 

mennesker bruger historien og kan være med til at skabe historie 

2) at øge elevernes engagement og motivation 

3) at opøve de nævnte 21. århundredes kompetencer 

I det konkrete projekt var der afsat midler til at udtænke undervisningskonceptet, dvs. definere mere 

konkrete mål for elevernes læring, metodisk tilgang, teknologier og rammer for undervisning, til den første 

afprøvning af konceptet i praksis med elever og til erfaringsopsamling og vidensdeling. I udviklingen af 

konceptet lod samarbejdspartnerne tre elementer danne rammen for projektet: a) grundtankerne om 

designproces og fabrikationsteknologier i FabLab@SCHOOLdk, b) et succesfuldt amerikansk forsøg med 

digital fabrikation og c) den danske historiedidaktiske tradition centreret om historiebevidsthed. Disse 

elementer gennemgås derfor kort, så det bliver lettere at forstå grundtanken i det gennemførte projekt. 

FabLab-undervisning 
Som nævnt er ”History Makers” et 

projekt under FabLab@SCHOOLdk, der er 

et netværk mellem Aarhus Universitet, 

VIA UC samt Aarhus, Silkeborg og Vejle 

kommuner (med tilhørende skoler). 

Netværket er sat i verden for at 

undersøge og udbrede kendskabet til, 

hvordan man inddrager de såkaldte 

FabLab-teknologier konstruktivt i 

undervisningen i grundskolen. Et FabLab 

(forkortelse for ”Fabrication Laboratory” 

eller på dansk 

”Fabrikationslaboratorium”) er et 

værksted, der er udstyret med en række 

digitale værktøjer såsom laserskærer, 

vinylskærer, 3D-printer m.v., der kan bruges til lokal produktion. I FabLab@SCHOOLdk forsøger man at gøre 

sådanne FabLabs til læringsrum, som kombinerer kollaborativ ideskabelse, designtænkning og digital 

fabrikation.  

 En central inspirator for FabLab@SCHOOLdk er den konstruktivistiske læringsteoretiker Seymour Papert, 

hvis grundtankegang er, at den bedste læring finder sted, når den lærende bliver engageret i en 

meningsfuld og socialt betydningsfuld aktivitet, som er optaget af, og påtager sig (med)ejerskab over. 

Papert slår til lyd for at gentænke skolesystemet ved at gøre det mindre fokuseret på formaliseret læring og 

give eleverne mere plads til at prøve – og lege – sig frem. Denne tilgang er især vigtig ved digitale 

kompetencer, da disse skal læres for at være til nytte nu og her – og meget hurtigt bliver forældede. 

Nørretorv i Vejle 
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Paperts pointe er desuden, at elever får det største læringsmæssige udbytte ved at arbejde sammen med 

jævnaldrende, idet det giver mulighed for at eleverne lader sig inspirere af hinandens særlige styrker.1 Det 

er ud fra denne tankegang, at der i ”History Maker”, ligesom i de andre FabLab@SCHOOLdk-projekter, 

bliver lagt vægt på elevstyret, kollaborativt arbejde. 

 Inden for FabLab@SCHOOLdk arbejdes der endvidere med følgende designmodel som et redskab i 

elevernes proces: 

 
Modellen skal illustrere, at en designproces består af faser, hvor elever hhv. udforsker, skaber og 

iscenesætter, hvad de har skabt. Processen sættes typisk i gang af en udfordring i form af en designopgave, 

der leder til en undersøgelse (i modellen formuleret som feltstudier). Derefter skal der skabes ideer, der i 

fabrikationen omsættes til en prototype eller produkt. I sidste fase reflekteres der endelig over det færdige 

produkt. Modellens cirkelrunde form og den grønne pil i den ydre krans skal markere, at refleksionen typisk 

vil kaste nye udfordringer af sig – og at disse udfordringer vil sætte gang i en ny proces, der kan 

videreudvikle det produkt, som blev skabt i første gennemløb. Som det vil fremgå af læringsmålene 

nedenfor, var det i projektet et af målene, at eleverne fik en forståelse for designprocessens faser og 

iterative karakter. 

Det amerikanske forlæg 
Den mest direkte inspiration til det udviklede undervisningskoncept var et projekt, som den amerikanske 

historielærer Heather Pang har udtænkt og gennemført med succes i sine 8. klasser. I dette 2 uger lange 

projekt designede og producerede eleverne monumenter over betydningsfulde kvinder i den amerikanske 

historie med brug af digitale teknologier. Før projektet gik i gang, havde eleverne dels haft et historieforløb 

og skrevet en skriftlig aflevering om kvinder i det 20. århundrede, dels studeret historiske monumenter i 

lokalområdet, der kunne give dem inspiration. 

 Pangs hensigt med at lade eleverne producere modeller af monumenter var at få dem til at forholde sig 

mere kritisk til historiebrug ved at gøre dem til aktive designere af historiske monumenter frem for blot at 

være forbrugere og reproducere andre folks fremstillinger af fortiden. Og det lykkedes i udpræget grad, for 

eleverne kom undervejs i processen i centrale erindringspolitiske diskussioner om, hvordan fortidens 

personer og begivenheder skulle repræsenteres, fx om fremstillingen skulle være realistisk eller symbolsk, 

om personerne skulle fremstilles som helte/rollemodeller, om fremstillingen skulle være historisk korrekt 

og også inkludere mindre positive sider ved personerne, samt om hvordan man viser de fortidige forhold 

                                                           
1
 Papert 1994 
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for nutidige besøgende, så de forstår fortidens anderledeshed. Eleverne gav endvidere udtryk for, at 

arbejdet sideløbende med de historiske refleksioner også udfordrede og flyttede dem, når det gjaldt 

tekniske færdigheder og designtænkning.2 

Omsætning til dansk kontekst 
Heather Pang har altså tilsyneladende fundet en frugtbar model for 

undervisning, hvor der kan etableres en synergi mellem design-

tænkning, digital produktion og udvikling af centrale historiske 

kompetencer, således som også ”History Makers”-projektet havde 

som mål. Udfordringen for samarbejdspartnerne lå i at oversætte 

modellen ind i en dansk skolekontekst, hvor historiefaget har en 

mere perifer rolle, og hvor faget er tænkt ind i en tradition med 

vægt på dannelse og historiebevidsthed og ikke som i USA på 

historisk tænkning inden for en curriculum-tradition.  

 Den udfordring, der lå i, at historie har et meget begrænset 

ugentligt timetal, blev i det konkrete projekt løst ved at inddrage timer fra understøttende undervisning. 

Det viste sig også at være muligt at gentænke grundkonceptet om, at eleverne skal producere deres egne 

historiske monumenter, inden for rammerne af forenklede Fælles Mål uden at foretage de helt store 

ændringer. Kompetenceområdet ”Historiebrug” og den grundlæggende tanke bag historiebevidsthed om, 

at eleverne skal kunne reflektere over sig selv som historieskabte og historieskabende, passer nemlig som 

fod i hose til et projekt, som det Heather Pang har udviklet. At kunne tænke sig selv og andre mennesker 

som historieskabende handler jo om, hvordan vi kan påvirke historien gennem vores handlinger og gennem 

de fortællinger, som vi skaber om fortiden.3  Og i arbejdet med at fremstille modeller af historiske 

monumenter er eleverne nødt til at reflektere over, hvilken forståelse af fortiden de ønsker at præsentere 

omgivelserne for og med hvilke midler. 

 Som det kan ses af nedenstående beskrivelse af det gennemførte projekt valgte samarbejdspartnerne at 

holde fast i hovedelementerne fra Pangs forlæg, nemlig fokusset på at fremstille historiske monumenter 

som afslutning på et temaforløb og baseret på viden fra en indføring til historiske monumenter. Det 

historiske indhold og monument-introen blev dog tilpasset til forsøgsklassen og til de lokale forhold i Vejle, 

hvor projektet fandt sted.  

Det gennemførte projekt – ramme, plan og udførelse 

Lærerteamet 
Projektet blev gennemført i en 8. klasse på NOVAskolen og i Spinderihallernes FabLab i Vejle. 

Undervisningen blev varetaget i et samarbejde mellem to af klassens vanlige undervisere og en FabLab-

ekspert fra Spinderihallerne. 

 

Fra NOVAskolen deltog således: 

 Jess Skjødt Pedersen: klassens historielærer og dermed ansvarlig for det historiefaglige element i 

projektet. 

                                                           
2
 Se mere om Heather Pangs projekt og erfaringer på http://bournidealab.blogspot.dk/. 

3
 Pietras & Poulsen 2011 s. 65. 

Figurer til målestoksforhold 
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 Sonja Nielsen: pædagog med ansvar for relationsarbejde og dele af den understøttende undervisning i 

klassen. Sonja skulle oprindelig kun have deltaget i intro til Inkscape, men endte med at blive 

procesfacilitator, koordinator og ansvarlig for idegenereringsfasen i projektet. 

 Derudover indgik pædagogisk læringsmedarbejder, der havde erfaring fra tidligere FabLab-

samarbejder, i den indledende planlægning af forløbet. 

 

Fra Spinderihallerne: 

 Ana Catarina Cabral: projektmedarbejder i FabLab@SCHOOLdk og leder af det digitale værksted i 

Spinderihallerne; i projektet ansvarlig for projektets teknologiske side og den dertil knyttede læring. 

 

Nikolaj Petersen fra HistorieLab deltog ved siden af rollen som følgeforsker også som historiefaglig 

konsulent under planlægningen og gennemførelsen af projektet.4 

 

Planlægning, emne og læringsmål 
Forud for elevprojektet blev der afholdt to workshops, hvor fokus var på at udtænke konceptet og 

planlægge undervisningen. Da de to centrale 

undervisere fra NOVAskolen ikke havde deltaget i 

FabLab-baseret undervisning før, blev der desuden 

introduceret dels til forskellige planlægnings-og 

designproces-værktøjer, der benyttes i 

FabLab@SCHOOL-undervisning, og dels til de 

konkrete fabrikationsværktøjer, der skulle bruges i 

projektet, bl.a. Inkscape. Dette skete gennem 

praktiske øvelser, der mindede om dem, eleverne 

skulle igennem, således at lærerne havde en 

grundlæggende forståelse for værktøjerne. 

Hensigten var, at de på den baggrund kunne være 

med til at guide eleverne i fabrikationsprocessen.  

 I planlægningen fyldte især tre spørgsmål på 

workshopsene. For det første diskuteredes det, 

hvordan konstruktion af historiske monumenter 

kan tænkes ind i undervisning inden for 

kompetenceområdet ”Historiebrug”. Her blev der 

især lagt vægt på nødvendigheden af, at eleverne 

gennem kilder og fremstillinger blev præsenteret 

for forskellige versioner af fortiden, så de havde 

muligheden for selv at konstruere deres egen 

version med en bevidst vægtning af forskellige 

elementer. 

 

                                                           
4
 De navngivne personer har alle sagt god for, at man må kontakte dem, hvis man har interesse i at høre deres 

erfaringer fra forløbet. Deres kontaktoplysninger kan findes via 
http://fablabatschool.dk/laboratorium/eksperimenter/history-makers. 

Elever tegner facade 

 Facadetegning Nørretorv 

http://fablabatschool.dk/laboratorium/eksperimenter/history-makers
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 For det andet diskuteredes, hvilket historisk indhold eleverne skulle arbejde med. Det blev foreslået, at 

man kunne arbejde ud fra en helt fri ramme, hvor eleverne skulle undersøge et selvvalgt historisk tema og 

designe et monument herudfra. Da NOVAskolen er en skole med en stor andel af børn med anden etnisk 

herkomst end dansk, blev det endvidere overvejet, om ikke ”migration (til Vejle)” skulle udgøre den 

tematiske ramme. Ud fra tanker om, at en de færdige monumenter muligvis skulle udstilles på det lokale 

bymuseum, valgte lærerne fra NOVAskolen imidlertid at fokusere på temaer, der kunne være relevant i 

forhold til museets udstillinger. Eleverne skulle derfor arbejde med konkrete historiske personer fra Vejles 

historie og deres samtid (slut 1800-/start 1900-tallet) inden for følgende temaer: 

 Industrien i Vejle (Person: En af byens førende industrialister, fx C.M. Hess) 

 Migrationen i Vejle (Person: Immigrant fra land til by) 

 Kvindernes rettigheder (Person: Olga Knudsen) 

 

For det tredje arbejdede lærerteamet med at formulere læringsmål for forløbet. Det blev aftalt, at 

eleverne i historie skulle arbejde med kildearbejde og historiebrug, nærmere bestemt med følgende faglige 

kompetence-, færdigheds- og vidensmål fra forenklede Fælles Mål: 

 

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger 

 Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder 

 Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag  

 

 Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger 

 Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder 

 

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid 

 Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte 

 Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet sigte 

 

 Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling 

 Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid 

 

Disse kompetencemål blev omsat til følgende historiefaglige læringsmål: 

Kildearbejde (historisk person) 

 Eleven kan afdække kildernes forskellige tendens 

 Eleven kan vurdere, i hvilken grad kilderne egner sig til at belyse problemstillingen ”Hvilken historisk betydning 

har XX haft for byen, regionen, landet, verden el. lign.?” 

 Eleven kan give et samlet bud på XX’s historiske betydning ud fra de udvalgte kilder 

 

Historiebrug (konstruktion af monument) 

 Eleven kan konstruere en 3D-model af et historisk monument og ud fra dette forklare, hvilken historisk 

fortælling/vinkel der ligger bag monumentet 

 Eleven kan demonstrere, hvilke kilder denne fortælling baserer sig på 

 Eleven kan begrunde, hvilken betydning monumentets udformning har for, hvordan en bruger vil opfatte det – i 

nutiden og i fremtiden 

 Eleven kan reflektere over, hvordan en anden udformning af monumentet kunne have bidraget til en anderledes 

forståelse af fortiden 
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Sideløbende skulle der arbejdes med følgende læringsmål for Teknologi og design: 

 Eleverne kan forholde sig reflekterende til egen praksis og til projektets mål. 

 Eleverne kan indgå aktivt i gruppesamarbejde og arbejde i plenum. 

 Eleverne kan handle på deres idéer og fører handlingen ud i virkeligheden. 

 Eleverne giver ikke op, men udvikler evnen til at problemløse. 

 Eleverne er bevidste om og bruger aktivt de fem trin i “Designmodellen” i deres designproces. 

 Eleverne designer og udvikler/forbedre deres prototyper 

 Eleverne kan bruge basale elementer i Inkscape til at dekorere en husfacade med en laserskærer 

 Eleverne kan indscanne en 3D-model, klargøre den til print og udskrive den via en 3D-printer 

 

Disse elementer udgjorde den overordnede ramme for elevforløbet. 

Elevforløbet 
Planlægningen på workshopsene og den 

efterfølgende viderebearbejdning i 

lærerteamet resulterede i et forløb over 10 

uger, der samlet set dækkede over ca. 38 

lektioner à 45 min. Forløbet bestod af en 

forberedelsesfase på NOVAskolen, en design- 

og fabrikationsfase, der primært foregik i 

Spinderihallerne, og en præsentationsfase på 

NOVAskolen.  

 

I forberedelsesfasen var hovedfokus på at 

give eleverne de fornødne historiefaglige 

kompetencer. Eleverne blev ganske vist også 

introduceret til programmet ”Inkscape” i denne fase, men ellers var de centrale elementer af faglig 

karakter: 

 en introduktion til historiske monumenter 

 en byvandring i Vejle med fokus på lokale monumenter 

 et historiefagligt projekt med selvstændige undersøgelser og fremlæggelser for klassen. 

 

På byvandringen kom eleverne blandt andet forbi Nørretorv i Vejle, da dette var stedet, som de skulle 

designe deres historiske monumenter til. Til projektets anden del specialdesignede FabLab-lederen en 

øvelse til Inkscape-programmet, hvor eleverne sideløbende med træning i de tekniske kompetencer 

producerede husfacader til en model af Nørretorv. Gennem arbejdet med at udvikle facaderne kunne 

eleverne således opbygge en rumlig fornemmelse for det byrum, som monumentet skulle forestille at stå i. 

Det var på den baggrund, at eleverne designede og producerede deres historiske monumenter. 

 

I præsentationsfasen lavede en gruppe af elever en udstilling af modellen af Nørretorv og alle de 

monumenter, som eleverne havde produceret. 

 

En skematisk oversigt over hele forløbet er vedlagt som bilag 1, og i det følgende uddybes indholdet af 

forløbets centrale aktiviteter. 

 

E lever ved model af Nørretorv 
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Intro til historiske monumenter og byvandring 

Eleverne blev introduceret til historiske monumenter gennem en kombination af læreroplæg, 

klassesamtale og elevøvelser. I læreroplægget var fokus på at præsentere eleverne for en række eksempler 

på historiske monumenter for at give dem en fornemmelse af, at monumenter kan have mange forskellige 

udformninger og kan italesætte fortiden på forskellige måder. I øvelserne arbejdede eleverne med at finde 

lighedstræk mellem selvfundne monumenter, hvilket havde til formål at starte en refleksion over, hvad der 

var kendetegn ved monumenter. Spørgsmålene i klassesamtalen kredsede om, hvad vi bruger monumenter 

til, og hvorfor man laver monumenter efter krige. Målet hermed var at sætte gang i elevernes tanker om, 

hvordan monumenter bruges til at fortælle en bestemt version af fortiden. Til gengæld blev der ikke 

arbejdet med mere systematiske tilgange til erindringssteder eller modeller, der kunne bruges til at 

analysere monumenternes funktion i samtiden eller deres måde at fremstille fortiden. 

 Byvandringen var tænkt som en inspirationsgåtur, 

der skulle udbygge elevernes forståelse af 

monumenter ved at vise forskellige typer af 

monumenter og fortælle den historie, der knytter sig 

til dem. Gåturen gik forbi en kirkegård, klassiske 

buster, moderne monumenter og skulpturer mv.  I 

forhold til introduktionen til monumenter i 

klasserummet gav rundturen desuden den ekstra 

dimension, at eleverne ikke kun fik monumenter at se 

som billeder, men kunne se dem i 3D, gå rundt om 

dem og få en kropslig/rumlig fornemmelse. 

Vandringen endte som sagt på Nørretorv, hvor 

eleverne kunne få samme 3D-oplevelse af det rum, 

som de skulle producere et historisk monument til.5 

 

Elevprojekt med oplæg 

Det historiefaglige mini-projekt i forberedelsesprocessen havde i sig selv til formål at træne elevernes 

kompetencer inden for ”Kildearbejde”. Eleverne skulle, som det fremgår af opgaveformuleringen (bilag 3), 

arbejde i grupper og vælge et af de førnævnte temaer fra Det moderne gennembrud (slut 1800-/start 1900-

tallet): Industrialiseringen, urbaniseringen eller Kvindernes rettigheder. De fik udleveret et begrænset 

materiale, men måtte derudover selv finde oplysninger på Internettet mv. til et oplæg om temaet med 

fokus på Vejle og de lokale personer, der knyttede sig dertil. Oplægget blev holdt for resten af klassen, og 

tanken var, at alle i klassen derved fik en grundlæggende viden, som de kunne bruge, når de skulle udvikle 

deres monumenter i FabLab’et. Elevernes valg af emne blev endvidere brugt til at udvælge temaet for 

monumenterne, og da alle grupper på nær en foretrak kvindernes rettigheder, blev det rammen for det 

videre arbejde. 

 

Modellen af Nørretorv 

I forbindelse med vandreturen i Vejle havde eleverne taget billeder undervejs. Under arbejdet med 

modellen af Nørretorv skulle de bruge disse fotos og billeder fra Google Street View til at fremstille 

bygningernes facader. Dette gjorde de først ved at tegne facaderne på et stykke papir. Næste trin var at 

markere med farvekoder (svarende til indstillingerne i Inkscape) på tegningen, hvordan laserskæreren 

                                                           
5
 Plan for inspirationsgåturen og billeder af de besøgte monumenter/steder er vedlagt som bilag 2. 

Kreativ øvelse med papir og tape 
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skulle skære. Derpå overførte de tegningen med farver til Inkscape, hvorefter deres bygningsfacade blev 

skåret ud af laserskæreren. Hvis produktet ikke var som forventet, kunne de vende tilbage til Inkscape og 

rette til. Øvelsen lagde således op til tilegnelse af 

kompetencer inden for digital fabrikation med 

laserskærer/Inkscape, men sideløbende hermed blev 

eleverne også trænet i målestoksforhold, idet de 

skulle omsætte proportioner fra billeder til modellen 

af torvet. I det amerikanske forlæg for projektet har 

Heather Pang eksperimenteret med at inddrage 

matematik i projektet netop af hensyn til elevernes 

arbejde med målestoksforhold, men da matematik 

ikke indgik direkte i ”History Makers”-projektet, blev 

der i stedet arbejdet med små figurer i den rette 

størrelse til at give eleverne fornemmelse af 

målestokken. Samme princip anvendtes ved 

fremstillingen af monumenterne.6 

   

Design og produktion af monumenter 

Elevernes arbejde med monumenterne blev skudt i gang med en idégenereringsproces på NOVAskolen.  De 

blev sporet ind på, hvad der skulle foregå, i en forberedelseslektion, hvor historielæreren gennem et 

foredrag repeterede, hvad eleverne tidligere havde været igennem omkring monumenter. I forlængelse 

heraf blev opgaven præsenteret, nemlig at de skulle fremstille et monument om Olga Knudsen og 

kvindernes valgret i anledning af 100-årsjubilæet. Eleverne fik forskellige udfordrende opgaver – først skulle 

de i grupper reflektere over forskelle på kønsroller i 1915 og 2015, og derefter skrev de en kort historie om 

Olga Knudsen og kvindekampen. Her skulle de trække på, hvad de tidligere havde haft om i projektdelen og 

søge ekstra oplysninger på Internettet. 

 Selve idégenereringsseancen fandt sted to dage 

senere, hvor der var sat en formiddag fra kl. 8.15 til 

11.30 (inkl. pauser) af. Der var tale om en proces, 

hvor eleverne dels arbejdede individuelt med at 

skabe ideer til monumentet ved at forme materialer 

med hænderne og dels præsenterede ideerne for 

gruppemedlemmerne eller klassen med henblik på at 

modtage feedback. Tanken var, at eleverne ved at 

bruge forskellige medier og ved at få forskellige 

udfordringer skulle skabe forskellige ideer, som de 

kunne tage med videre til fabrikationsfasen. 

 Processen var opdelt i fire faser med hver sin 

opgave. Hver opgave var defineret ud fra et 

materiale, som eleverne skulle arbejde med, og et historiefagligt element, som eleverne skulle have forsøge 

at tænke ud fra. De fire opgaver gik ud på at skabe et monument 

1) ved at krølle/forme ideen i papir og med tape med fokus på at beskrive kvindekampen op til 1915 

                                                           
6
 Papirerne, som eleverne fik udleveret for at guide dem i arbejdet med Inkscape og laserskærer er vedlagt som bilag 

6. 

 Elevskitse, papir og tape 
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2) ved hjælp af modellervoks med fokus på, hvilken betydning kvindekampen 1915 har for i dag 

3) ved hjælp af LEGO med fokus på, hvordan verden ville have set ud i dag, hvis kvindekampen ikke 

havde fundet sted 

4) i Oasis, hvor monumentet viser, hvad vi skal kæmpe for i dag, hvis vi skal skabe en bedre verden (på 

samme måde som mænd og kvinder kæmpede for stemmeret frem mod 1915) 

Ud fra de ideer til monumenter, som eleverne skabte gennem de fire delprocesser, valgte hver gruppe én, 

som skulle danne udgangspunkt for gruppens digitale fabrikation.7 

 Over to formiddage i FabLab’et arbejdede eleverne videre med at forædle deres idé til et historisk 

monument, som kunne ende som et 3D-

print. I denne fase anvendte eleverne 

nogle af de samme fysiske materialer, 

som de arbejdede med under 

idégenereringen, og de tilpassede deres 

eksisterende figurer eller skabte nye helt 

fra bunden. Var deres monument nået til 

et stade, hvor eleverne anså den for 

færdig, affotograferede de den og 

udskrev den på 3D-printeren. Når de stod 

med den udskrevne model i hånden, 

kunne de så vurdere, om udtrykket, 

størrelse mv. var som ønsket, og forsøge 

at tilpasse monumentet ud fra det. 

 For at sikre, at eleverne tænkte det 

historiefaglige perspektiv med ind i deres monument i denne fase, blev der endvidere etableret ”et 

historisk hjørne” i værkstedet. Her kom grupperne på skift til en 10 min.’s samtale med historielæreren om, 

hvordan deres prototype fungerede som et historisk monument. Her blev de udfordret med spørgsmål 

som:  

 Hvad vil I gerne lægge vægt på i deres fortælling om kvindernes kamp for valgret frem mod 1915? 

Hvad er jeres budskab? 

 Hvad har I gjort for, at folk på Nørretorv skal få den opfattelse af kvindernes kamp? 

 Hvordan virker xxx [et delelement/et symbol] på de forbipasserende? Evt. hvordan kan I ændre på 

xxx, så de bedre kommer til at forstå jeres budskab? 

 Kan I tilføje nye elementer, der bedre kan få de forbipasserende til at forstå jeres budskab? 

 Kan I tilføje nye elementer, der bedre kan få de forbipasserende til at tænke på 1915 – og ikke fx 

kvindekampen i 1970’erne? 

”Det historiske hjørne” fungerede således som et udfordrende afbræk fra arbejdet med fysiske og tekniske 

modellering/fabrikation, der var hovedfokus i disse timer. 

 For yderligere at fremme elevernes faglige refleksion i processen (og for at aktivere elever, der ventede 

på at komme til 3D-printeren, som viste sig at være en betydelig flaskehals i denne fase) blev eleverne bedt 

om at producere en plakat, der kunne præsentere deres monument.8 På den måde pegede aktiviteterne i 

denne sidste del frem imod præsentationsfasen, hvor monumenterne som sagt skulle udstilles på skolen. 

 

                                                           
7
 Se i øvrigt oplægget til idégenereringen, der er vedlagt som bilag 4. 

8
 Jf. instruksen til plakat-opgaven, der er vedlagt som bilag 5. 

Elevskitse, modellervoks 
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Iagttagelser og analyseresultater 
I det foregående kapitel er forløbets struktur og pointen med dets vigtigste enkeltdele gennemgået. I dette 

kapitel vil vi se nærmere på, hvad der kom ud af planerne, da de blev udført i praksis. Da hovedfokus i 

opsamlingen naturligvis bør ligge på de elementer, der fra start var defineret som mål for projektet, vil der i 

det følgende blive kastet lys over elevernes historiefaglige læring, deres motivation, designtænkningen og 

fabrikationsdelen af processen, samt planlægningen i forløbet.  

 

Historiefaglighed 

Vidensmæssigt udbytte 

Som nævnt i forrige kapitel under Planlægning, emne 

og læringsmål arbejdedes der i forløbet 

historiefagligt med kompetenceområderne 

”Kildearbejde” og ”Historiebrug”. Kildearbejdet 

bestod i et projekt, hvor eleverne skulle finde 

materiale et emne, vurdere materialet kritisk og lave 

et PowerPoint-oplæg derudfra. Den viden, eleverne 

opbyggede igennem projektet og hinandens oplæg, 

skulle de tage videre til projektets anden del, der 

fokuserede på historiebrug, og hvor eleverne skulle 

være historieskabende gennem fremstilling af et 

monument. 

 Elevernes PowerPoint-oplæg viste, at de over en 

bred kam havde arbejdet selvstændigt og seriøst 

med de historiske emner. Alle grupper havde været i stand til selv at finde informationer på Internettet til 

at besvare deres hovedspørgsmål, og de fleste viste en basal viden om Det moderne gennembrud som 

periode og om konkrete personers betydning for perioden. Eleverne kan således over en bred kam siges at 

have opfyldt to af læringsmålene i denne første fase. De forholdt sig imidlertid kun i glimt til kildernes 

tendens, som var det tredje læringsmål, og ser man på dybden af deres arbejde med materialet, var der for 

langt størstedelens vedkommende tale, om at eleverne kun forholdt sig reproducerende til det materiale, 

som de havde fundet. De gengav blot, hvad der stod i kilderne, og var ikke kritiske eller problematiserende. 

 Oplæggene viste således, at eleverne havde tilegnet sig en vis viden gennem denne første fase, men 

projektets anden kreative fase afslørede, at eleverne – som en af underviserne sagde i et interview – ”ikke 

var fodret nok med det historiske”. De havde måske nok fået nogle overordnede begivenheder på plads, 

men det var ikke nok til at klare den faglige udfordring, der lå i at skabe et monument, der forholdt sig til 

den historiske periode. Som underviserne gjorde opmærksom på i refleksioner over forløbet, gav elevernes 

egne undersøgelser dem ikke forudsætningerne til, at de kunne leve sig ind i, hvordan det måtte have 

været at være kvinder i slutningen af 1800- og starten af 1900-tallet. De var kun stødt på de mest kendte 

billeder af kvinder fra Dansk Kvindesamfund, der gik i optog. Andre danske og udenlandske aktioner, hvor 

kvinder fx gemte sig i papkasser og poppede op af dem under et politisk møde forbeholdt mænd, eller 

andre visuelt stærke billeder indgik ikke i deres historiske vidensbank. Det gav sig blandt andet udslag i, at 

eleverne under fremstillingen af monumenterne havde meget svært ved at skelne kampen for valgret til 

kvinder op til 1915 fra rødstrømpebevægelsen i 1970’erne. Elevernes monumenter blev således præget af 

referencer til senere perioder eller var helt uden historisk reference. 

Kreativ øvelse, Lego 
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De historiske monumenter  

Det leder os videre til et af de andre 

væsentlige faglige elementer i 

historiedelen. Som det fremgår af 

læringsmålene, skulle eleverne 

fabrikere en 3D-model af et historisk 

monument, forklare hvilken historisk 

fortælling der ligger bag monumentet, 

kunne redegøre for hvilke kilder 

monumentet hvilede på og reflektere 

over, hvordan udformningen af 

monumentet havde betydning for, 

hvordan beskueren opfattede den 

fortid, der blev fremstillet. Eleverne 

skulle med andre ord kunne se det 

historiske monument, de skabte, som et eksempel på historiebrug og forholde sig reflekteret til dets 

iscenesættelse af fortiden. 

 Før projektet havde klassen kun i meget begrænset omfang arbejdet med historiebrugsdimensionen af 

faget, og igennem forløbet var det tydeligt, at eleverne havde meget svært ved at anlægge dette 

perspektiv. Interviewene med elever om deres egne monumenter i slutningen af forløbet viste blandt 

andet, at de kun i meget begrænset omfang var i stand til at reflektere over den historiske fortælling, som 

monumentet indeholdt.  

 Som eksempel kan nævnes en pigegruppe, der havde en af de fagligt stærkeste elever og arbejdede 

mest konstruktivt gennem fabrikationsprocessen – og som derfor måtte forventes at være blandt dem, der 

er nået dybest i arbejdet. Disse piger fokuserede i deres refleksioner på, hvordan de bedst kunne vise, hvor 

hård kampen for valgret havde været for kvinderne. Skulle det fx være med en trappe med en kvinde, der 

var nede og kæmpede sig op, og en mand, der sad oven for trappen? Eller var det bedre med et bjerg, som 

kvinden skulle bestige? Det var absolut relevante designmæssige overvejelser, og det ville også have en 

væsentlig betydning for fortidsforståelsen, om monumentet blev fremstillet på den ene eller den anden 

måde. Interessant var det imidlertid, at det for eleverne kun handlede om at finde et udtryk, hvor 

kvindernes kamp kom til at fremstå så 

hård som muligt, men at de 

tilsyneladende ikke stillede sig 

spørgsmål, der havde med den 

fortidige virkelighed at gøre. Da de i et 

interview blev spurgt til, om kampen 

nu også havde været hård, og om de 

vigtigste aktører havde været kvinder, 

var deres svar: ”det tænker vi” uden 

nærmere begrundelse. Da der 

efterfølgende blev spurgt ind, kunne 

de ikke gøre rede for, hvad de 

baserede denne opfattelse på, og de 

kunne heller ikke give eksempler på, 

Elever i FabLab 

 Prototype, modellervoks 
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hvordan historien kunne have været fortalt anderledes. Ud fra interviewet er der derfor god grund til at 

stille spørgsmålstegn ved, om pigerne rent faktisk har baseret deres monumentfremstilling på 

historiefaglige overvejelser som dem, der var lagt op til i historiebrugsdelen af ”History Makers”. Håbet var 

jo, at de viste en bevidsthed om, at fortiden kan fremstilles gennem forskellige historiske fortællinger, at de 

kendte til alternative historier om fortiden,9 og at de traf et bevidst valg af fremstilling på den baggrund. 

Uden en sådan bevidst stillingtagen er det jo svært at opretholde påstanden om, at eleverne er 

reflekterede historieskabere, da de i så fald snarere reproducerer forestillinger om fortiden uden at 

forholde sig kritisk og argumenterende til dem. 

 Om elevernes refleksion 

over monumenterne bør det 

endvidere bemærkes, at det 

gennem hele forløbet været 

tydeligt, at monumenter ikke er 

en naturlig del af den 

historiekultur, som eleverne er 

en del af. Kun nogle få af de 

interviewede elever kunne 

huske, at de uden 

skolesammenhæng havde 

besøgt et historisk monument. 

Det faldt heller ikke altid 

eleverne naturligt at betragte 

et historisk monument et 

erindringssted og som et udtryk 

for en kommunikation med et 

budskab mellem en afsender og 

en modtager. Det kan fx ses gennem en af pigernes udsagn i et interview, hvor hun blev præsenteret for, at 

en af hovedpointerne med at arbejde med monumenter var, at et historisk monument kunne rumme en 

fortælling, som det handlede om at skabe/at kunne afkode: 

 

”Jeg har faktisk aldrig tænkt på – når jer har set et monument – hvad det skal betyde… jeg har bare 

kigget på det og tænkt om jeg synes det var flot eller synes den var grim og så gået videre.” 

 

I forlængelse heraf synes der derfor grund til at overveje, om at den danske historiekultur, som de danske 

elever er en del af, i virkeligheden adskiller sig væsentligt fra den, som Heather Pangs undervisning udspiller 

sig i. Uden at kende de amerikanske forhold i detaljer virker det, som om borgere i USA forholder sig mere 

aktivt til de lokale og nationale monumenter, og at det derfor opfattes som en mere naturlig ting at skabe 

nye historiske monumenter inden for de rammer. Det kunne tale for, at der ved videreudviklingen af 

”History Makers” skal være mere opmærksomhed på, hvor fremmede historiske monumenter er for danske 

elever, så eleverne udstyres med flere redskaber end dem, de fik gennem monument-introen og 

byrundturen i denne første gennemprøvning af konceptet.  

                                                           
9
 Det kunne i det nævnte eksempel være en fortælling om, at det primært var mandlige politikere, der kæmpede 

kampen for kvinderne, eller at valgret til kvinder (og tyende) var en del af tidsånden og ikke et resultat af en 
massebevægelse – se fx Ebbe Kühles forklaring, der er gengivet i pædagogisk bearbejdet form i Petersen & Poulsen 
2015, s. 60. 

 Prototype, modellervoks 
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Historiebevidsthed og elevernes livsverden 

I forhold til det faglige formål med projektet kan 

det afslutningsvis siges, at ambitionen om at 

gøre historiefaget relevant og levende og at få 

eleverne til at se sig selv som aktører i historien 

heller ikke synes at være opfyldt i særlig høj 

grad. Som klassens historielærer udtrykte det, 

lykkedes det ikke at ”få ilden frem” og at ”få 

eleverne til at undre sig”, da emnet om 

kvindernes valgret ”lå for fjernt fra deres egen 

virkelighed”. Det lykkedes med andre ord ikke at 

tale ind i elevernes livsverden og at få aktiveret 

det potentiale, der ligger i at arbejde med noget, 

som eleverne interesserer sig for og har en 

bredere viden om – hvorfor det logisk nok heller ikke lykkedes at udvikle deres historiebevidsthed med 

udgangspunkt heri. 

 Helt i tråd med dette er udtalelser fra flere elever om, at projektet var uinteressant, fordi det ikke havde 

været muligt at relatere sig til emnet. Som to piger sagde, ville det have været mere givende og lettere at 

lave monumenter, hvis emnet havde været mere nutidigt og tættere på, fordi de ”ved hvordan det er 

foregået”, ”har flere ideer til, hvad man kunne lave end i forhold til 1915” og ”bedre kan relatere sig til 

det”. Meget peger dermed på, at man i den fremtidige videreudvikling af forløbet bør revurdere emnet 

og/eller tilgangen, således at der i højere grad tages udgangspunkt i elevernes livsverden. 

 

Motivation og medejerskab 
Som der allerede er lagt op til ovenfor med konstateringen af, at det ikke lykkedes at gøre det faglige 

element relevant og levende for eleverne, var projektet udfordret af, at eleverne generelt ikke kom til at 

føle, at det var deres projekt. Med en af undervisernes ord var den del af forløbet, der fokuserede på at 

udvikle og fremstille monumentet: 

”præget af usikkerhed og et meget lille engagement fra elevernes side. Der blev brugt mange kræfter på 

at motivere og fastholde eleverne i processen.” 

 

Den begrænsede motivation kom til udtryk på mange måder: Nogle lod sig indfange af deres mobil eller 

computer; andre begyndte at snakke i længere tid om ikke-faglige ting; andre igen forlod lokalet i perioder 

– og så var der dem, der på tidspunkter viste deres manglende interesse ved at ligge hen over borde, og 

nogle, der på tidspunkter åbenlyst gav udtryk for deres frustration over, hvad de opfattede som 

meningsløst og kedsommeligt arbejde, ved at starte en konfronterende diskussion på klassen. 

 Det er dog samtidig vigtigt at pointere, at der – på trods af de lange perioder, hvor stemningen ikke var 

konstruktiv – også var aktiviteter, der blev taget vel imod af eleverne, og hvor nogle af dem ligefrem blev 

opslugt af processen. Det gjaldt først og fremmest øvelsen, hvor eleverne skulle producere modellen over 

Nørretorv. Det var åbenlyst, at denne veltilrettelagte, afgrænsede træning af elevernes digitale 

færdigheder generelt blev oplevet såvel sjov som meningsfuld, og da bygningsfacaderne var færdige, var 

eleverne også tydeligt stolte over produktet. Lidt af samme positivitet registreredes i de første to runder af 

idégenereringen og for en del gruppers vedkommende også den sidste del af monument-fabrikationen, 

hvor eleverne havde en klar forestilling om målet og var motiveret dels af at forbedre tidligere prototyper 

og dels af at se det endelige produkt skrevet ud i 3D. 

 3D-printet historisk monument 
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 Af interviewene fremgik det også, at eleverne opfattede aktiviteterne meget forskelligt. Nogle var klart 

mere positive over for at arbejde kreativt og med digitale værktøjer end andre. Størst modvilje var der fra 

en række ambitiøse piger, der ikke kunne se, at de fik noget fagligt ud af arbejdet. De foretrak den 

historieundervisning, som de var vant til, og hvor fokus var på reproduktion af viden gennem at læse i 

bøger, få gennemgået stof, lave afgrænsede opgaver og fremlæggelser. Disse piger forbandt samtidig 

denne undervisning, som det omtalte som ”boglig”, med at lære noget (historie). De havde til gengæld 

svært ved at se, hvad man kunne lære gennem kollaborative processer som dem, de deltog i i History 

Makers. 

 Anderledes positive over for arbejdet i FabLab’et var blandt andet en gruppe drenge med 

indvandrerbaggrund, der ikke udadtil udstrålede den store begejstring og arbejdede i et adstadigt tempo, 

men ikke desto mindre var målrettet om en idé, som de holdt fast ved og forsøgte at videreudvikle. I 

modsætning til førnævnte piger trivedes de tydeligvis ikke i de normale historietimer, og for dem var 

arbejdet med monumenter en kærkommen luftforandring. Projektet gav dem tilsyneladende nogle 

succesoplevelser, som de ikke var vant til at få i undervisningen, da de blev rost af både klassekammerater 

og undervisere for deres ideer. Også en pigegruppe, der ikke var begejstrede for den normale 

historieundervisning, men som til 

gengæld viste sig at være rigtig 

hurtige til at lære de digitale 

færdigheder og villige til at 

eksperimentere med risiko for at 

fejle, udviste i perioder stor 

entusiasme. Der er altså noget, 

der tyder på, at et projekt som 

dette kan ruske lidt op i det 

faglige elevhierarki og give nogle 

af de elever, der er koblet fra i en 

bogligt fikseret undervisning, en 

chance for at koble til. 

 En del af forklaringen på, at 

den positive energi, der trods alt 

momentvis var til stede, ikke 

forplantede sig til hele projektet, 

skal som nævnt nok findes i, at 

det ikke lykkedes at finde en 

historiefaglig tilgang, der tændte elevernes gnist. At eleverne heller ikke havde tilstrækkelig faglig ballast 

med fra projektets første fase, viste sig også at give store frustrationer for både elever og undervisere. 

Dette viste sig fx i idegenereringsfasen, da eleverne ikke kunne fremkomme med ideer, der bragte 

personer, begivenheder eller andre elementer fra den historiske periode i spil, og dermed ikke kunne 

honorere de faglige krav. Resultatet blev almindeligt opbrud og irritation efter de første runder, hvilket dog 

også til en vis grad må tilskrives, at denne kreative proces blev for lang og – som vi skal se i det følgende 

afsnit – at den blev for afkoblet fra de øvrige dele af projektet. 

 Nævnes i denne sammenhæng bør det endvidere, at klassen, der indgik i projektet, bliver beskrevet af 

underviserne som ikke særligt socialt velfungerende. Den er præget af faste grupperinger – og selvom 

underviserne havde skabt projektgrupper på tværs af disse grupperinger, søgte eleverne ofte sammen i 

deres normale sociale enheder. Og i de faser, hvor stemningen var mindre konstruktiv, virkede det, som om 
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negativiteten forstærkedes gennem disse grupperinger. I forhold til motivationsaspektet skal det desuden 

bemærkes, at der var elever i klassen, der boksede med andre problemer end det rent faglige, og at det 

derfor – som en af underviserne udtrykte det – ”var en stor ting bare at få eleverne til at gå ned til FabLab”. 

For disse elever kunne de mange udfordringer i projektet derfor være vanskelige at håndtere, hvorfor 

engagementet og motivationen også blev begrænset. 

 Når det kommer til elevernes motivation, peger erfaringerne således i mange retninger, 

hovedkonklusionen må være, at målet om at øge elevernes engagement og motivation kun i ringe grad blev 

indfriet. Der var dog en del af eleverne responderede positivt på arbejdet med de digitale 

fabrikationsværktøjer, mens det faglige element generelt snarere virkede demotiverende end motiverende. 

 

Designprocessen 
Da en del af målsætningen for 

projektet var at introducere 

eleverne til, hvad det vil sige at 

tænke design, vil vi også kort 

reflektere over den 

designproces, som de 

gennemgik. 

 Som bekendt var det 

gennemførte projekt delt op i 

tre faser: Først en faglig 

introduktion, derefter en 

formiddag, hvor eleverne 

skulle generere idéer til deres 

monument, og så 

fabrikationsfasen i FabLab’et. 

Projektet var således tænkt 

faseopdelt og med en lineær 

progression, hvor viden fra 

historiedelen blev bragt videre 

til idéfasen, og hvor en eller 

flere idéer blev skabt under idegenereringen og bragt videre til fabrikationen. Under idegenereringen var 

eleverne igennem fire udfordringer med forskellige materialer og oplæg, men de blev kun i meget 

begrænset omfang udfordret med faglig feedback og havde ikke mulighed for at foretage historiske 

undersøgelser mellem de forskellige kreative udfordringer. 

 Såvel elever som undervisere opfattede retrospektivt denne fremgangsmåde som uhensigtsmæssig. 

Flere elever gav udtryk for, at det var ”unødvendigt at lave flere modeller”, og for, at man bare kunne have 

”tegnet dem frem for at lave dem ud af LEGO og arbejde med modellervoks og alt muligt”. I det hele taget 

skulle man ”hurtigere have valgt en idé og finpudset den og gjort mere ud af den”. Disse udsagn vidner om, 

at de pågældende elever ikke har forståelse for, at der kan ligge en stor kreativ kraft i remediering af ideer 

fra et materiale i en kontekst til et andet materiale i en anden kontekst. De har heller ikke blik for, at det 

typisk kræver mange forsøg, før man når frem til et endeligt produkt, så disse pointer om designprocesser 

er det tydeligvis ikke lykkedes at få formidlet gennem projektet. 

 Underviserne gjorde opmærksom på, at idegenereringen simpelthen havde været for lang, og at det var 

et problem, at den havde været så relativt isoleret fra de øvrige aktiviteter i forløbet. Fordi eleverne ikke 
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blev fagligt udfordret mellem de enkelte idegenereringer, og især fordi der ikke var sat tid af til, at de kunne 

udforske relevante faglige spørgsmål undervejs, udviklede elevernes ideer sig meget lidt i løbet af 

idegenereringen. De producerede kun de samme stereotype kvindefigurer, og der tilførtes ikke noget nyt. 

Det, der ifølge underviserne var behov for, var, at idegenereringen i højere grad blev koblet sammen med 

den faglige undervisning og fabrikationsdelen, og at den fandt sted løbende gennem projektet. Det, de 

lagde op til, var altså en proces, der minder om FabLab@SCHOOLdk-modellen, som blev præsenteret under 

FabLab-undervisning. Her er der tale om, at undervisningen netop skal opbygges således, at eleverne har 

mulighed for at gennemløbe de forskellige faser i en designproces mange gange, frem for som i det 

gennemførte forløb kun at være i hver fase én gang. Undervisningen kan altså med fordel tænkes og 

planlægges som en cyklisk, repetitiv og ikke en lineær proces. 

 

Fabrikationsteknologien 
Projektet lagde op til, at eleverne skulle tilegne sig basale færdigheder i forhold til at styre en laserskærer 

ved hjælp af Inkscape og lære indscanne en 3-dimensionel genstand og udskrive den på en 3D-printer.  

 Ifølge projektets tekniske underviser gik det i forhold til forhåndsforventningerne rigtig godt med at lære 

teknologierne, især Inkscape. Efter forløbet har eleverne naturligvis ikke fuldt styr på Inkscape, der er et 

meget omfangsrigt program, som både kan bruges til at printe, laserskære, vinylskære og tegne, men 

størstedelen af dem lærte basisredskaberne til at styre en laserskærer ved hjælp af programmet. De 

forstod farvekoderne, hvordan laserskæreren responderer på dem, og at en tegning må være forberedt på 

en bestemt måde for at fungere på laserskæreren. Med andre ord fik de et godt udgangspunkt for at lære 

Inkscape bedre at kende, om end det kræver flere projekter at få fuldt styr på programmet og blive 

ekspertbruger. 

 Ambitionerne for 3D-print-delen blev i det gennemførte projekt væsentligt nedtonet i forhold til de 

oprindelige tanker, hvor eleverne skulle have arbejdet med Tinkercad. Forventningen var derfor ikke, at 

eleverne skulle overtage processen. De tog dog over ved scanningen, men ellers fik de blot en introduktion 

til 3D-printeren og vil derfor ikke kunne gøre mere selv på samme måde som ved Inkscape/laserskærer.  

 Set i forhold til forventningerne var den teknologiske del af projektet således en succes, og indtrykket 

var, at det for mange af eleverne også blev oplevet som en interessant udfordring. 

 Rent organisatorisk fungerede Inkscape-seancen, hvor eleverne producerede torvet klart bedst. Som 

den tekniske underviser sagde, skyldes det nok delvis, at ”eleverne i denne øvelse ikke skulle bruge noget 

fra historieundervisningen” jf. ovenfor, så det blev ren træning i digitale færdigheder. En anden årsag var 

uden tvivl, at hovedparten af denne øvelse foregik på computeren. Ved monument-delen var der til 

gengæld flaskehalsproblemer ved 3D-printerne, da det ikke er muligt at sætte 20 mennesker i gang med 

3D-print på en gang. Når konceptet gentages skal i fremtiden, er derfor vigtig at have in mente, at der skal 

være andre aktiviteter til de elever, der ikke er i gang ved 3D-printerne. 

 

Lærersamarbejde og strukturering 
I forhold til organiseringen af forløbet blev der gjort en række iagttagelser, der kan være vigtige at kende til, 

hvis man skal videreudvikle forløbet. 

 For det første var det udfordret af ydre omstændigheder, der tydeligvis vanskeliggjorde samarbejdet. 

Projektet blev af flere omgange ramt af sygdom og blev i øvrigt afprøvet inden for rammerne af 

folkeskolereformen, hvilket næppe har været befordrende for lærernes muligheder for at lægge ekstra tid 

og energi i det. De deltagende undervisere og organisationer var dog meget fleksible og gode til at løse de 

problemer, der opstod. En sådan fleksibilitet er en nødvendighed, da et projekt med forskellige typer af 
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deltagere og hvor visse aktiviteter 

er bundet til at foregå på 

bestemte lokaliteter, må siges at 

være meget sårbart over for ydre 

faktorer, der spiller ind. 

 For det andet – og muligvis 

afledt af ovenstående – var der 

en række uhensigtsmæssigheder 

omkring den fælles planlægning. 

På workshopsene viste der sig 

ikke at være tilstrækkelig tid til at 

få såvel den overordnede som 

detaljerede planlægning på plads. 

I den efterfølgende fase var det 

kun det tekniske 

laboratoriearbejde, der blev lagt 

op i de aftalte skemaer på Google 

Drev i god tid. Resten af 

planlægningen havde mest 

karakter af sidste 

øjebliksplanlægning. Som 

konsekvens heraf kneb det også 

ofte med koordineringen af og 

kommunikationen om 

aktiviteterne – fx hændte det en 

enkelt gang, at to undervisere 

havde planlagt to forskellige 

aktiviteter. Det betød også, at 

deltagerne ofte ikke havde den 

fornødne viden om, hvad der var foregået i andres forudgående timer, så de kunne bygge konstruktivt 

videre på det. Hvis forløbet skal fungere optimalt, er der med andre ord brug for en langt højere grad af 

fælles planlægning fra start. 

 For det tredje viste undersøgelsen, at samarbejdet mellem underviserne fra NOVAskolen og FabLab’et 

ikke altid fungerede optimalt. Som tidligere nævnt var de to hovedlærere fra NOVAskolen uerfarne med 

FabLab-konceptet, og det gav sig udslag i, at de især i den første del af fabrikationsfasen ikke påtog sig den 

faciliterende rolle i processen, som konceptet lægger op til. Der oplevedes derfor en frustration hos 

eleverne over ikke at få hjælp, som kunne have været dæmpet, hvis lærerne havde involveret sig og 

overtaget mere af sparringen. 

 Endelig pegede såvel interviewene som observationerne på, at stort set alle elever havde svært ved at 

gennemskue helheden i projektet. Når udspurgt, kunne de som regel forklare, hvad formålet med den 

konkrete aktivitet var, og hvad deres rolle var, men de havde til gengæld meget svært ved at forklare, 

hvilken rolle denne aktivitet havde i hele forløbet, og hvad projektet som helhed gik ud på. I elevernes 

hoveder blev aktiviteterne således til isolerede øer uden megen kontakt til de øvrige aktiviteter, og det 

overordnede formål fortonede sig, hvilket bl.a. må tilskrives, at det faglige element som nævnt stod svagt. I 

det afsluttende opsamlingsinterview var underviserne dog enige om, at elevernes manglende overblik også 
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havde andre årsager. De pegede på, at der i planlægningen af forløbet og i den løbende kommunikation om 

forløbet havde været for lidt fokus på at få eleverne til at forstå, hvad FabLab-tanken gik ud på, hvorfor 

digitale fabrikationsteknologier skulle kobles med historie, og hvordan processen frem mod det endelig 

produkt ville være. For at dette kunne give bedre mening for eleverne ville det være en oplagt idé, at den 

FabLab-ansvarlige og historielæreren i forbindelse med planlægningen af forløbet sammen gennemløb en 

designproces, hvor de skabte et historisk monument sammen. Monumentet kunne så efterfølgende vises 

for eleverne, og processen frem slutmålet forklares på baggrund af den opnåede førstehåndserfaring. På 

den måde kunne eleverne spejle sig i undervisernes projekt og lettere se for sig, hvad de skulle igennem. 

Disse betragtninger understøtter altså den allerede fremførte erfaring om, at der bør være en langt højere 

grad af fælles forberedelse, end der har været i første gennemløb, når konceptet skal videreudvikles. 

Konklusioner og anbefalinger 
Skal man samle op på 

ideudviklingen og første 

gennemprøvning af ”History 

Makers”-projektet, er der 

tydeligvis kommet dels et 

innovativt bud på en kobling 

af historiefaget og digital 

læring og dels nogle 

værdifulde praktiske 

erfaringer ud af det. Blandt 

deltagerne er der enighed 

om, at det udviklede koncept 

indeholder nogle 

interessante potentialer, 

ikke mindst i koblingen af 

monument-fabrikation med 

digitale værktøjer med 

kompetenceområdet 

”Historiebrug” inden for 

historiefaget. 

  Som ved de fleste andre 

nyskabelser viste der sig 

imidlertid en række børnesygdomme, da forløbet blev gennemprøvet i praksis i en 8. klasse fra 

NOVAskolen. Først og fremmest blev der iagttaget en række uhensigtsmæssigheder omkring 

tilrettelæggelsen af den historiefaglige dimension af forløbet. Under design- og fabrikationsfaserne var det 

tydeligt, at de indledende faglektioner ikke havde givet en tilstrækkelig dyb forståelse for det historiske 

emne til, at de kunne bruge det konstruktivt i den kreative proces. Det blev endvidere iagttaget, at eleverne 

kun i meget begrænset grad var i stand til at reflektere over historiebrugen i det monument, som de 

frembragte. Der var således centrale dele af de læringsmål, der var opstillet for historiefaget, der ikke blev 

opnået – det gjaldt primært de mål, der knyttede sig til ”Historiebrug”, mens der var en højere grad af 

opfyldelse af læringsmålene for ”Kildearbejde”. 

 En anden væsentlig iagttagelse omkring projektets faglige element var, at det ikke for alvor lykkedes at 

tænde en faglig interesse hos eleverne omkring projektets hovedemne, kvindernes valgret i 1915. At 
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eleverne kun på et overordnet plan oplevede emnet som relevant, og at de som sagt ikke havde 

tilstrækkelig viden og redskaber til at mestre de udfordringer, som de blev stillet over for, synes at være de 

vigtigste grunde til, at eleverne igennem store dele af forløbet var frustrerede og demotiverede. Andre 

grunde var utvivlsomt, at dele af forløbet havde en meget løs struktur, at eleverne generelt ikke kunne 

overskue hele projektet, og at nogle elever havde svært ved at se læringspotentialet i at innovere og 

arbejde med fabrikationsværktøjer. Om elevernes engagement i projektet er det dog også værd at have 

med, at en del elever udtrykte glæde over en anderledes historieundervisning end den bogligt orienterede, 

og at den digitale fabrikationsproces i hvert fald i perioder virkede motiverende på eleverne. Når det 

gælder projektets mål om at øge elevernes engagement og motivation synes der med andre ord at være 

potentialer i at inddrage FabLab-værktøjer i historieundervisningen, såfremt den faglige del af konceptet 

bliver mere kvalificeret. 

 Hvad angår målet om at opøve det 21. århundredes kompetencer, var projektet i høj grad en succes, når 

det gælder teknologisk mestring, idet niveauet i digitale færdigheder, som eleverne erhvervede gennem 

forløbet, svarede til de forventninger, der var stillet på forhånd. Eleverne tilegnede sig således basale 

færdigheder i at bruge Inkscape til at styre en laserskærer og blev introduceret til 3D-printer-teknologien. 

Til gengæld opnåede eleverne kun i meget begrænset omfang at få en forståelse for designprocesser. Dette 

skyldes i høj grad, at udfordringerne med det faglige, sociale og motivationsmæssige gjorde, at arbejdet 

med designtænkning blev nedtonet. Derudover kan det samlede forløbs struktur siges at være mindre 

hensigtsmæssig i forhold til at give eleverne en fornemmelse for idegenereringens rolle i en designproces. I 

det gennemførte forløb blev fasen, hvor eleverne genererede deres mange ideer, nemlig i høj grad isoleret 

fra den faglige undersøgelsesproces, så eleverne endte med at videreudvikle deres ideer uden 

udgangspunkt i historisk indhold. 

 I forhold til organiseringen viser denne første gennemprøvning af forløbet, at et projekt som dette er 

meget sårbart over for ydre omstændigheder som sygdom. I dette forløb viste de deltagende lærere og 

organisationer en høj grad af fleksibilitet, der gjorde det muligt at tilpasse dele af forløbet undervejs. 

Desuden peger erfaringerne fra dette første forløb på, at det er svært at skabe en ordentlig progression 

igennem forløbet uden en fælles planlægning af hele forløbet fra start. Hvis de historiefaglige og digitale 

elementer skal smelte ordentligt sammen, er der et behov for, at historielæreren og den tekniske ekspert 

under planlægningen får en viden om, hvad grundtankerne bag og indholdet af samarbejdspartnerens 

aktiviteter er, så de kan bygge naturligt videre på den andens arbejde. Det lykkedes desværre ikke i særlig 

høj grad i pilotprojektet, da de afsatte workshops først og fremmest blev brugt på at diskutere sig frem til 

hovedkonceptet, så der ikke var tid til egentlig planlægning. 

 

Som beskrevet her, viste der sig således undervejs i testforløbet en række problemfelter, som det vil være 

vigtigt at være opmærksom på, når konceptet skal videreudvikles. Arbejdet med disse felter gav dog 

samtidig anledning til refleksion over mulige løsninger, og nedenfor præsenteres de anbefalinger, som 

forfatteren til denne rapport har samlet for at hjælpe interesserede med at kvalificere ”History Makers”-

konceptet. Størstedelen af anbefalingerne baserer sig på ideer fra de deltagende undervisere. 

Faglighed og motivation 
I det beskrevne forløb har vi set, at det kan have stor negativ betydning for stemningen og fremdriften i et 

selvstændigt projekt, hvis eleverne ikke kan relatere til emnet. Det anbefales derfor at tage udgangspunkt i 

elevernes egen forståelse af verden – af hvad de finder spændende og relevant – og basere forløbets 

indhold på det. Som nævnt blev det i udviklingen af konceptet overvejet, om det tematiske indhold skulle 

være ”migration til Vejle”, da 70 % af eleverne i klassen var af anden etnisk herkomst end dansk. Set i 

bagklogskabens klare lys havde det nok været et bedre emne til at få eleverne til at forholde sig til fortid, 
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nutid og fremtid ud fra, sådan som de jo skal, når de skaber monumenter. Spørgsmålet er imidlertid, om 

man ikke skal gå endnu mere radikalt til værks for at bringe projektet ind i elevernes egen livsverden. Man 

kunne således overveje, om eleverne skulle vælge individuelt, hvad de vil lave et historisk monument om , 

ud fra fx deres forældres historie eller deres bedsteforældres eller noget andet, der har noget med dem 

selv at gøre. Opgaven kunne så gå ud på, at de gennem samtaler med familiemedlemmerne og med 

inddragelse af søgninger i bøger og på Internettet skal undersøge, hvad der var vigtigt i deres families 

fortid, og hvordan familiens ”lille” historie spiller sammen med den ”store” historie for så at lave et 

monument ud fra det. Det kunne skabe et helt andet indre drive hos eleverne. 

 Ligegyldigt hvilket tema man vælger, er det væsentligt at være opmærksom på, at hvis elevernes 

arbejde med at generere ideer og give dem fysisk form skal resultere i fagligt relevante monumenter 

kræver det, at der er en dybde i deres faglige forståelse. Forståelsen skal være dyb i dobbelt forstand. For 

det første vil det hjælpe eleverne, hvis de er blevet præsenteret både for billeder og gribende 

historiefortællinger, så de kan se de fortidige begivenheder for sig. Der er nemlig såvel visuelle som 

narrative elementer i det at formgive monumenter, så det vil være godt, hvis eleverne har noget at 

innovere ud fra inden for begge aspekter. For det andet skal elevernes forståelse være dyb i den forstand, 

at de har kendskab til fortællinger med forskellige perspektiver på det fortidige emne, som de beskæftiger 

sig med. Det er nødvendigt for, at eleverne kan træffe bevidste valg om, hvordan de vil bruge fortiden, når 

de konstruerer deres monument. 

 Af de analyserede eksempler ovenfor fremgik det, at selv de stærke elever havde svært ved at forholde 

sig reflekteret til deres egne monumenter. Man kan overveje, om det ikke ville hjælpe eleverne, hvis de 

blev introduceret til nogle begreber og en model til analyse af historiske monumenter allerede i starten af 

forløbet, mens de har om monumenter. Modellen kunne bruges til at analysere konkrete monumenter i 

denne tidlige fase og så tages frem igen og bruges som et refleksionsredskab, når eleverne skal lave – eller 

har lavet – deres første prototyper af deres monumenter. Her vil modellens funktion være at minde 

eleverne om, at de skal huske at overveje alle dens elementer. En analysemodel kunne fx fokusere på 

monumentet som kommunikation og se således ud: 

 
Til hvert af elementerne i modellen kunne man knytte forskellige spørgsmål: 

Afsender: Hvem har taget initiativet til monumentet? Hvem har formgivet det? Hvad ved vi om disse 

personer? Hvornår er det opført? Hvor er det opført? Hvad kendetegnede samfundet på dette tidspunkt? 

Form: Hvordan ser monumentet ud? Hvilke dele består det af? Hvad springer mest i øjnene? Er 

monumentet realistisk eller abstrakt? 
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Indhold: Hvilket motiv har man valgt? Hvilken historisk ”fortælling” fortæller monumentet? Hvem 

fremstilles som helt? Hvordan kan det ses? Er der nogen eller noget, der fremstår som 

skurke/trusler/modstandere? Hvad er budskabet? Kan man fortælle om den samme begivenhed med en 

anden synsvinkel? 

Nutidige/fremtidige bruger: Hvem var tænkt som brugere af monumentet? Hvordan skulle de bruge det? 

Hvordan er det blevet brugt? Hvilken opfattelse har I og andre brugere af monumentet i dag? Er der 

forskelle på, hvordan monumentet var tænkt, og hvordan man opfatter det i dag? Hvis ja, hvorfor er der 

forskelle? 

 

En anden mulighed er at lade sig inspirere af de analysemodeller til historiske monumenter som 

erindringssteder, der er udviklet til gymnasierne, og simplificere dem. Har man mod på det, kan især 

Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersens bud i ”Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel” 

anbefales.10 

 Belært af erfaringen fra dette forløb, hvor historiebrugsperspektivet i høj grad var nyt land for eleverne, 

anbefales det endvidere, at denne tilgang til historien, hvor eleverne forholder sig kritisk til forskellige 

fremstillinger af historien, i højere grad er trænet gennem anden undervisning, inden der tages fat på dette 

projekt. Det kan være en måde at reducere kompleksiteten i forløbet for eleverne, så de ikke har så mange 

helt nye ting, de skal lære på en gang. 

Designtænkning og fabrikation 
I forhold til 

designtænkning og -

proces anbefales det, 

at man i højere grad 

lader forløbet være 

tænkt ud fra 

FabLab@SCHOOLdk’s 

designmodel, end det 

har været tilfældet 

her. Man bør således 

ikke lade de faglige, 

design- og 

fabrikationsmæssige 

elementer være adskilt 

som i det beskrevne 

forløb, men snarere 

tænke dem sammen til 

en proces, hvor 

eleverne skiftevis 

udforsker, skaber og 

reflekterer over det, 

som de har skabt. Der er intet til hinder for, at eleverne allerede tidligt i forløbet begynder at idegenerere i 

forhold til deres monument på baggrund af input, som de har fået gennem elementer af 

historieundervisningen. Hvis sådanne mindre kreative seancer lægges ind løbende, vil det uden tvivl gøre 
                                                           
10

 Iversen & Pedersen 2014, se især s. 51. 
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eleverne mere opmærksomme på undervisningens indhold, og det vil for eleverne være en kærkommen 

variation frem for en langtrukken proces, hvor de føler, at de skal gøre det samme mange gange i træk. 

Også i den sidste del af forløbet, hvor hovedfokus er på at producere monumentet med digitale værktøjer, 

er det væsentligt at fokusere på, at eleverne bliver ved med at gennemløbe designmodellens faser. Når 

eleverne har fremstillet en prototype, skal de bringes til at reflektere over den for at videreudvikle den 

gennem de ideer, der dukker op. Det er dog også vigtigt, at det faglige ikke forsvinder ud i denne fase. Det 

kan som i pilot-forløbet gøres ved at indføre et ”historisk hjørne”, men det anbefales også at afsætte tid og 

stimulere eleverne til fortsat at undersøge videre om emnet og lade deres videreudvikling af detaljer i 

monumentet basere sig på, hvad de finder ud af. En positiv sidegevinst er, at et sådant 

undersøgelsesmoment i fabrikationsfasen kan også være med til at løse de flaskehalsproblemer, der 

oplevedes i denne fase. Hovedpointen er dog, at man ved at basere planlægningen på designmodellen og 

lade alle modellens aspekter være i spil hele vejen igennem processen kan give eleverne en mere 

kvalificeret forståelse for designtænkningens cirkulære struktur. 

 Om fabrikationsdelen bør det endvidere nævnes, at underviserne fra NOVAskolen anbefalede, at man 

for at reducere kompleksiteten i forløbet med fordel kunne køre forløbet i klasser, der allerede er fortrolige 

med nogle af de digitale værktøjer. Da det tilsyneladende ikke var fabrikationsdelen, der gav eleverne de 

største udfordringer og frustrationer, kan man på den anden side også overveje, om man i sådanne klasser 

ikke snarere skal hæve sværhedsgraden i de digitale produktionsredskaber i monumentfremstillingen. Det 

afhænger naturligvis af, hvilken vægtning man ønsker af faglige kontra digitale kompetencer. 

Planlægning og struktur 
Som der allerede er lagt op til ovenfor, anbefales det, at planlægningen af såvel de overordnede linjer som 

detaljerne i forløbet foregår ved, at underviserne sidder sammen og planlægger i fællesskab. Den ubetinget 

bedste forberedelse vil være, hvis underviserne rent faktisk gennemfører en designproces sammen fra A-Z 

for at få hands on-erfaring og forstå, hvad der er af faldgruber og muligheder på vejen. Gennem en sådan 

proces får samarbejdspartnerne en fornemmelse for hinandens felter – historielæreren for det tekniske, og 

den FabLab-ansvarlige for det historiske – og de kan så sammen tage højde for de uhensigtsmæssigheder, 

de finder. Dertil kommer, at de efterfølgende langt bedre vil kunne forklare fremgangsmåden for eleverne, 

og på den måde afhjælpe det, der var et stort problem i denne første afprøvning, nemlig at eleverne havde 

svært ved at overskue projektet og give mening til de enkelte aktiviteter. 

Følgeforskning – strategi og metode 
Til grund for denne rapport ligger der en følgeforskningsundersøgelse baseret på observationer af 

undervisningen, analyse af dokumenter samt interviews med elever og lærere. Undersøgelsen har fra start 

haft til formål dels at beskrive intentionerne bag og aktiviteterne i projektet og dels at opsamle erfaring 

med, hvordan de enkelte elementer i projektet fungerer med henblik på at give anbefalinger til 

videreudvikling. 

 Det ikke været logistisk muligt at følge alle undervisningstimer af forløbet. Da samspillet mellem 

historie- og digitale fabrikationskompetencer primært fandt sted under elevernes arbejde med fremstilling 

af modellerne i FabLab’et, var hovedvægten af observationerne og interviewsene lagt i denne fase. Der blev 

således foretaget observationer fra alle elevbesøg i FabLab’et – og dertil også af dele af 

elevfremlæggelserne af deres projekter og hele idégenereringsseancen. I idéfasen havde forskningen dog 

også delvis karakter aktionsforskning, idet lærerne i samarbejde med forskeren forsøgte at lave målrettede 

tiltag, der kunne bringe elevernes historiefaglige kompetencer mere på banen.  
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 Fokus i observationerne var primært på elevernes engagement i de aktiviteter, der blev sat i gang, på 

hvor målrettede eleverne var i deres arbejde, og på i hvilken grad de brugte historiefaglige kompetencer og 

refleksioner over fortiden i deres konstruktion af monumenterne. Aktiviteterne i de ikke-observerede dele 

af forløbet er dokumenteret gennem uformelle samtaler og løbende interviews med underviserne, samt 

gennem analyse af de dokumenter, de har fremstillet til forløbet.  

 Interviewene, der alle har været semistrukturerede, har ud over ønsket om at dokumentere, hvad der 

foregik i forløbet, haft til formål at afdække deltagernes opfattelser af aktiviteterne og opsamle deres 

refleksioner om, hvordan forløbet kan forbedres. Der er blevet foretaget 2 elevinterview pr. observeret 

undervisningsgang. Elevinterviewene er foregået med grupper af 2-3 personer og har haft en længde af 5-

10 min. Ved udvælgelsen af grupperne blev det tilstræbt, at der skulle være tale om elever, der havde 

responderet forskelligt på dagens aktiviteter. Underviserne blev interviewet individuelt undervejs i 

projektet for at fastholde deres umiddelbare refleksioner og deltog desuden alle i et gruppeinterview af 50 

minutters varighed, hvor fokus var på at opsamle erfaringer fra forløbet som helhed. 

 Observationerne og interviewsene viste, at der var en konsensus blandt deltagerne, om hvad der var de 

væsentligste problemfelter i forløbet, men som følge af deltagernes forskellige ekspertiser, roller og 

perspektiver viste der sig samtidig forskellige opfattelser af problemernes rod og af, hvordan de kan løses. 

Ved bearbejdningen af materialet har bestræbelsen været at bevare mangfoldigheden af forslag til 

forbedringer, så disse kan bruges konstruktivt i videreudviklingen af konceptet. 
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Bilag 1: GENERAL PLANNING FOR HISTORY MAKERS @ NOVAskolen 
 

uge day and time hvor hvad hvem husk!! 

34 Mandag 17/8 8-14 

 

Fablab Fablab intro Sonja 

Helle 

Jess 

 

34 Torsdag 20/8 8-12 Fablab Fablab Intro Sonja 

Helle 

Jess 

 

36 Torsdag 8-14 Fablab Fablab Intro Sonja 

Helle 

Jess 

 

      

39 8:15 - 10:45 NOVA Short intro to 
Inkscape 

Sonja 

Helle 

booking 
computers 

39 8:15 NOVA Scaling (math 

class) 

 FA  

40 10:45 NOVA Intro om 

monumenter 

Definition and 

background 

Jess  

40  NOVA practising and 

measuring 

Sonja  

41 8:15  Vejle City Walk through  

Vejle. It will 

last two ½ 

hours. I will 

present 

Jess Students will 

observe and 

take 

snapshots on 

our way 
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several 

different sorts 

of 

monuments 

from different 

historical 

periods. 

 

 

through the 

city with their 

smartphones  

41 14:30 -15:30 NOVA Students will 

be placed in 

groups. A 

mediagroup 

consisting of 

three students 

will be made. 

Furthermore 

we will make 

six groups for 

the 

monumentma

king. In the 

individual 

groups the 

students will 

process and 

work with the 

taken 

snapshots. 

Describe and 

interpret their 

pictures 

Jess  Comparison 

between 

artistic 

impression 

and historic 

time 

43 mandag 8:15 - 

9:45 og 12:30-

13:15 

NOVA Groupwork. 

Students are 

searching info 

on the 

Internet to 

prepare a 

presentation. 

The best parts 

will be 

Jess 

Nikolaj 
(tilstede) 
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included in 

our final 

subject for the 

monument 

43 torsdag 

8:15 - 10:45 

NOVA Intro to 
Inkscape  

Ana CANCELED 

44 monday 

8:15 - 11:30 

FABLAB Intro to 
lasercutter 
and 
architectural 
model of the 
place 

Ana 

Jess 

Sonja 

 

45 thursday 

5.11.2015 

8:15 - 11:30 

FABLAB Finish 
Nørretorv 
model 

(Inkscape and 
Lasercutter) 

Ana 

Sonja 

Helle 

 

46 tuesday 

10.11.2015 

8:15-10.00 

NOVA ? Sonja? 

Jess 

Nikolaj? 

 

46 thursday 

12.11.2015 

8:15 - 11:30 

NOVA Idegenerering Sonja 

Nikolaj 

Jess 

Line 

Helle 

Ana comes 
kl.11 (short 
evaluation 
meeting of 
the day and 
planning of 
days at 
fablab) 

47 thursday 

19.11.2015 

8:15 - 11:30 

FABLAB 3d scan and 
3d print 

Ana 

Jess 

Sonja 

 

48 thursday 

26.11.2015 

FABLAB 3d scan and 
3d print 

Ana 

Jess 
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8:15 - 11.30 Sonja 

      

50 Onsdag 9/12 

10:00-11:30 

 EVALUATION 
OF THE 
ACTIVITY 

Ana 

Nikolaj 

Sonja 

Jess 

check 5 trin 
guide (3. og 4. 
trins/SMTTE) 

51 Onsdag 16/12  Fotograf Sonja  

2   Udstilling af 
figurer 

EDIT VIDEOS 
AND UPLOAD 
THEM 
(documentati
on of the 
project by the 
students) 

 check 5 trin 
guide (5. trin) 
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Bilag 2: HISTORYMAKERS – INSPIRATIONSGÅTUR 
 

Mandag uge 41– gåtur ned i byen -> 830-1145 

Nordre Kirkegaard -> begravelseskulturer i forskellige stile - Mausoleum 

Vejle Friskole -> klassiske buste 

Vedelsgade -> moderne monumenter 

Spinderihallerne-> industrialisme som bygninger og som monumenter 

Musikteatret -> moderne skulpturer 

Sct Annas Plads –  

 Skt Norbert – klassiske bygninger 

Torvet –  

Kirkepladsen (Vor Frelsers Kirke) – Busten af Anders Vedel Sørensen – historien 

om kranierne 

Dæmningen – byggekultur i 1960erne 

Nørretorv  - præcision og præsentation af vores ramme for placering af 

Historymakers-projekt 

På vej hjem. 
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Billeder fra Vejle: Kronologisk  
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Billeder fra Vejle: Kronologisk 
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Bilag 3: Opgaveformulering til elevprojekt 
 

Historymaker 

 

Gruppearbejde 8 b 
Uge 43-44 

 

Hver gruppe skal lave en fremlæggelse om en af de 

understående. 

I skal søge info på de tre perioder og eventuelle personer. 

Der skal laves mindst 10 dias. Nationalt og lokalt!  

I skal være færdige kl. 945 i dag mandag 

 

Industrien i Vejle (førende industrialister)  

Migrationen i Vejle (land til by) 

Kvindernes rettigheder i Vejle (Olga Knudsen) 
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Bilag 4: Oplæg til idégenerering 
 

History Maker, idégenering: 
 
Planlagt før projektet: 
Kort oplæg omkring ideer, idégenering og den historiske periode som klassen arbejder med.  
 
Herefter fire oplæg hvor eleverne bliver præsenteret for fire forskellige materialer, hvor de 
skal udvikle/udtrykke fire forskellige historiske aspekter fra perioden: 
 
Eksempel: 

1. lav et monument i papir og tape ved at krølle/forme din ide, hvor du beskriver kvinde -
kampen i tiden op til 1915, og da kvinderne fik stemmeret i Danmark.  

 
2. Lav et monument i modellervoks, hvor du udtrykker/beskrive, hvordan man i dag kan 

se fortidens handlinger. 
 

3. Lav et monument i LEGO, hvor du udtrykker/beskriver, hvordan verden ville se ud i 
dag, hvis kvindekampen ikke havde fundet sted. 

 
4. Lav et monument i Oasis , hvor du udtrykker/beskriver, hvad vil vi kæmpe for i dag, 

hvis vi vil skabe en bedre verden. 
 
Opgaverne udføres individuelt, men man vælger en ide i hver gruppe, som præsenteres for 
resten af klassen, gruppen deler ideen og refleksioner omkring monumentet med  klassen. 
eksempelvis. hvordan man har forsøgt et beskrive de historiske aspekter, hvorfor man har 
valgt, størrelse, anvendelse, materiale osv. 
 
Mellem hver opgave, er der en ny præsentation og refleksion. 
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Bilag 5: Plakat-opgave 
 

 

HISTORYMAKER 26/11 
 
 
 
Hvorfor er Olga Knudsen en vigtig person for 
kvindesagen i Vejle særdeles og i Danmark 
generelt? 
 
Hvad har jeres monument med 100 året for 
kvinders valgret i 1915 at gøre? Prøv at 
argumentere for jeres holdning og valg! Hvorfor har 
I netop valgt jeres udtryk! 
 
Hvorfor lavede/laver man monumenter? Hvilket 
formål tjener de? Hvilken rolle spiller det for jer? 
 
Hvordan vil I sælge jeres monument til jeres familie, 
venner, kendte, ukendte, gamle og unge? 
 
Prøv at lave en plakat, hvor I indkalder til 
fernisering (offentlig åbning) for jeres monument! 
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Bilag 6: Guidelines for arbejde med Inkscape & laserskærer 
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Hvordan man laver et gitter i Inkscape... 

 

File > Document Properties 

 

 

 Valgte hvad bedst passer dit projekt; 

 Husk at zoome ind for at se mere detaljerede gitter. 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

40 

 



   

 

41 

  



   

 

42 

 

 
 
  



   

 

43 

 
  



   

 

44 

 


