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Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal 
dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse 
ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden 
brug fra presse. I en kant af lande

HistorieLab
• Kreativt og nytænkende formidlingslaboratorie 

• Fremmer børn og unges forståelse for historiens og 
kulturarvens betydning for deres nutid og fremtid 

• Sætter fokus på førskoleområdets muligheder for  
samarbejde med skole og kulturinstitution

Bliv  
inspireret af 

vores korte faglige 
videoer på YouTube

Mød os på  
Facebook 

Udvikler undervis-
ningen i historie og 

andre kulturfag

Skaber samarbejde  
mellem skole og kul-

turinstitutioner



Det har aldrig været mere populært at dyrke fortiden og 
behandle den i film, Tv-serier, computerspil, magasiner,  
bøger og TV-udsendelser. Med nye museer, oplevelses-
centre, historiefestivaler og historiske events får vi historien 
tæt på os, og i et stadig mere komplekst informationsflow 
bliver historiske referencer vævet ind i slipstrømmen på 
nationale som globale udfordringer. 

Den udvikling understreger behovet for en styrket viden om 
historie og et mere solidt kompetencegrundlag blandt børn 
og unge til at forholde sig kritisk og reflekteret til historie.

Et stærkt historie- og kulturdidaktisk  
miljø i Danmark
HistorieLab styrker børn og unges viden om og forståelse 
for, at historie og kulturarv har betydning for samfunds-
udvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Som nationalt 
videncenter opsamler HistorieLab viden og videreudvikler 

metodikker og didaktikker indenfor historie- og kulturarvs-
formidling med henblik på at skabe ny viden og inspirere til 
nye undervisnings- og formidlingsformer. 

Det er HistorieLab’s fortsatte ambition at være et stærkt  
historie- og kulturfagsdidaktisk miljø i Danmark, hvis arbej-
de er relevant for både undervisningsverdenen og den del 
af kulturarvssektoren, der arbejder med skolesamarbejder, 
børn- og ungeformidling og kulturarvslæring. Vores vej til 
at skabe ny viden går både gennem undervisning, forsk-
ningsprojekter og ikke mindst udviklingsprojekter, hvor vi 
samarbejder med skoler/institutioner, lærer- og pædagog-
uddannelser, museer, oplevelsescentre og kommuner.

Videncentrets resultater omsættes ude hos  
historielærerne og kulturformidlerne
Viden og resultater skal omsættes i praksis og kunne 
anven des af både undervisere og formidlere, der arbej-
der med børn og unge. Det er afgørende, at den viden og 

de resultater kommer ud og virke i praksis blandt lærere, 
pædagoger, kulturformidlere og andre med interesse for 
historie- og kulturarvsformidling til børn og unge. 

HistorieLab er i kontakt med centrets forskellige  
mål grupper via et alsidigt udbud af værktøjer, tilbud  
og praksisforskning:
• Analoge og digitale læremidler
• Konferencer, workshops og messer
• Konsulentbistand
• Forskningspublicering og formidlingsartikler
• Praksis- og følgeforskning
• Udviklingsprojekter i samarbejde med UC’er, dagtilbud, 

skoler og kulturinstitutioner
• Efteruddannelsestiltag
• Fælles projekter med praksis

Nytænkende formidlingsformer engagerer 
og motiverer eleverne
Igennem en række forskellige projektsamarbejder og 
konkrete værktøjer lægger HistorieLab vægt på at tænke 
kreativt og ud over de traditionelle faggrænser for i højere 
grad at skabe en inddragende, motiverende og engagerende 
formidling til børn og unge. 

I projekt ’PædMatMus’ møder matematikken Kongernes 
Jelling gennem 70 pædagogstuderende, der udvikler nye 
måder, hvormed børn tilegner sig før-matematisk forståelse 
ved at lege og udforske monumenterne. 

Med ’Otur’ app’en laver lærere og elever egne ruter og går 
på opdagelse i nærområdet, hvilket er en nem og interessant 
måde at få både bevægelse, udeaktiviteter og kulturformid-
lende opgaver tænkt ind i undervisningen.

Når Virtual Reality indtager historietimen Otur app: når kulturformidling, bevægelse og udeaktiviteter smelter sammen

HistorieLab
– et forskningslaboratorie i historie- 
og kulturarvsformidling

I online læremidlet ’Den Sønderjyske Historiekanon’ drager 
eleverne i kamp med 20 historiske begivenheder. De  
battler og rater sig igennem begivenhederne og bliver 
deres egen historiefortæller, der bestemmer hvilke begi-
venheder, der især er kendetegnende for Sønderjyllands 
historiske udvikling. I samarbejde med TV2 Syd blev der 
leveret dokumentariske kortfilm over alle 20 historiske 
begivenheder.

På baggrund af forskningsprojektet ’Historiefaget i fokus’ 
har centret kortlagt historiefagets status og udfordrin-
ger i folkeskolen med henblik på at igangsætte brugbare 
initiativer. Særligt succesfuldt er initiativet ’Undervis-
ningsforløb to go’, hvor lærerne nemt og enkelt vælger 
det undervisnings forløb, der passer til klassetrin, antal 
lektioner og færdigheds- og vidensmål. 

I ”Museet i den åbne skole” samarbejder skoler og museer 
i 15 lokale projekter over hele Danmark, hvor lærere og 
museumsformidlere udvikler spændende læringsforløb 
til elever fra indskoling til udskoling. Elevernes læring og 
samarbejdet omkring den åbne skole er i fokus for den 
følgeforskning, som HistorieLab varetager. Projektet er et 
samarbejde mellem Nationalt Netværk af Skoletjenester, 
Skoletjenesten på Sjælland, HEART og HistorieLab.

Dette var blot et lille indblik i de mange forskelligartede 
projekter, HistorieLab breder sig over. 

Læs om alle centrets projekter,  
læremidler og undervisningsforløb  
på www.historielab.dk


