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Historier om mit sted 

“Al historie er i princippet lokalhistorie, da 
al historie foregår og er knyttet til  et 
sted!” (Blyth, 1994:61) 

Local micro adventures-tilgangen 
• Kort om “Historier om mit sted”-

projektet - (idé - projekter og status)  
• Mail: jeap@ucl.dk eller jfp@pha.dk 
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Kompetenceorienteret læreplan 

• Kunne omgås historie 
• Undersøgende – vigtigt og relevant 
• Tænke og skabe historie – 

meningsfulde fortællinger om fortiden 
• Bruge historie til at forstå sig selv og 

deres samfund 
• Progression og sammenhæng 
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Historie et underligt fag 
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Fortid – levet historie 

Historie – fortæl- 
ling om fortid 

Spor – semantiske 
læremidlerbib 

Didaktiske læremidler 
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Historisk undersøgelse 
stille spørgsmål, hypoteser, undersøge 

Kronologi  Forståelse af 
perioder 

Forståelse af 
historiske sit. 

Kontinui-
tet 

Forbliver 
(stort 

set det 
samme) 

Årsager 
Hvorfor 
noget 
sker 

Konse 
-kvenser 
Resul- 
tater 

Forand- 
ring 

Mennes-
ker, 

steder  

”Bevis” - 
spor 

Fortolk-
ninger af 

kilder 

Fortæl- 
linger 

Empati - 
perspek- 

tiv 
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”Bevis” - 
spor 

Fortolk-
ninger af 

kilder 

Fra 3. klasse – fortiden er i sig selv forsvundet – den 
har efterladt sig spor, der kan tolkes – og der kan 
skabes historier = fortællinger om fortiden 

3. klasse: 
❑Lav en liste over ”spor” du/I har efterladt dig/jer 

det sidste døgn (inkl. digitale) 
❑Hvilke spor er efterladt tilfældige – og hvilke 

bevidste 
❑Hvilke spor bliver bevaret i xx tid 
❑Hvad kan en person i fremtiden mon få ud af 

”dine” spor? 
❑Hvis en historiker om 100 år vil finde ud af noget 

om dig liv, hvilke spor ville han så gerne have?  
❑Hvis en historiker i fremtiden vil finde ud af noget 

om livet i xx i 2018, hvilke spor vil han så helst 
gerne finde? 

Jelling skole, 1903 



Nærområdet? 

❑Læringsarena og kundskabskilde (Jordet 
2010) 

❑Spor – fysisk – se, røre ved, høre på/stille 
spørgsmål til (geografisk) 

❑Men også steder/personer eleverne 
oplever at være knyttet til (mentalt) 

❑Forstå hvordan fortællinger om fortiden 
bliver til 

❑Forandringer 
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Nærområdets didaktiske potentialer 
❑ Byrum – kulturlandskab – spor fra 

fortiden => kilder 
❑ Konkret – sanseligt - kropsligt (se, 

høre, røre ved, opleve med andre 
sanser  – ”møde” med fortiden 

❑ Direkte – eller indirekte (fotos, 
tegninger, kort, optagelser osv.) 

❑ Sammenhænge mellem egen – 
nære og den store historie 

 
❑ Organisering - hjemme - ude - 

hjemme-princip 
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Hovedvejen (nu Gormsgade) 
Jelling – o. 1930 



Historier om dit sted - eksempler 
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Udfordringen 

Udfordringen 
Når eleverne ikke mener, at deres nærområde er 
historie - case: Greve privatskole 
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Eleverne selv er historie 

Eleverne er selv historie 
- begynderundervisningen 
 
 
 
 
Familiehistorier p.b.a. fotos eller genstande 
Eleverne medbringer et foto og/eller en genstand 
som de opfatter som historie og fortæller om fotoet 
- genstanden evt ud fra en spørgeguide  
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Skolen 
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❑Hvilke af skolens 
bygninger er ældst/yngst? 

❑Hvordan kan man se det? 
❑Hvilke ændringer 

/ombygninger er der sket 
på skolen (som eleverne 
kan huske)? 

Generere spørgsmål til 
grundigere undersøgelser, fx 
❑Hvornår er skolen bygget? 
❑Hvorfor blev den bygget 

netop her? 
❑Perspektivering 

Skolen i Jelling – o. 1900 – o. 1970 – 1980’erne 



Klassebilleder 
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1910 

1965 
1999 

1925 



Klassebilleder 
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❑ Hvad har ændret sig? 
❑ Hvad har ikke ændret sig 
❑ Måden at ”stille sig op 

på” 
❑ Påklædning – frisure osv. 
❑ Kronologi – rækkefølge – 

(billedkort) 

Skolens arkiv – Arkiv.dk 



Fælles - nærområdet 
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❑ Huse – boliger - klassesamtale 
❑ Hvilke er ældst? (tegn – byggematerialer m.m.) 
❑ Hvordan kan man se det? 
❑ Bygninger der huser særlige funktioner og erhverv - station, posthus, kirke, 

kirkegård, mv. 
❑ Pladser, parker (offentlige rum) – hvad er ændret 
❑ Mindesmærker, monumenter, statuer 
❑ Samtaler med mennesker (fx ældre), der bor i nærområdet (tidsvidner) 
 
 

Vejle Banegård 1897 Vejle banegård 2008 
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Hvordan ser stedet ud nu Hvordan var stedet (engang i 
fortiden)? 

Fortid => nutid 

Hvor er stedet? Hvor var stedet? 

Hvordan ser stedet ud? Hvordan så stedet ud? Hvilke elementer (spor) fra fortiden 
kan vi stadig se? 

Hvilke sammenhænge er der 
mellem stedet og andre steder? 

Hvilke sammenhænge var der 
mellem stedet og andre steder? 

Hvordan har tidligere 
forbindelser haft betydning 
på, hvordan dette sted nu 
er forbundet med andre 
steder? 

Hvilke ligheder og forskelle er der 
mellem stedet og andre 
(tilsvarende steder)? 

Hvilke ligheder og forskelle var der 
mellem stedet og andre 
(tilsvarende steder)? 

Hvilken indflydelse har 
disse ligheder og forskelle 
… 

Hvorfor er stedet som det nu er? Hvorfor så stedet ud som det 
gjorde? 

Hvordan har stedet ændret sig? 

Hvordan opleves det at være her? Hvordan ville det have været at 
være på stedet?  

Hvordan har fortiden betydning for 
oplevelsen af stedet? 



360o Panorama 
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Download – Google 
Street view app 

Integreres i andre værktøjer 
som padlet - thinglink 

https://goo.gl/maps/cGg67tdrv2G2


Bygningskultur Danmarks stilguide 

18 

http://www.bygningskultur.dk/stilguide  

http://www.bygningskultur.dk/stilguide


Gummerup skole 5.-6. kl. 
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Gummerup (Køng) – Glamsbjerg – 3-4 km 
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1780 

1953-76 

Banen nedlagt 1966 



Historiske kort 
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Luftwaffe 1944 
http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/ 
Nørremarken Vejle 

http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/


Historiske kort 
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https://map.kraks.dk – skriv adresse/by i søgefelt – vælg ”hybrid etc” eks: Nørremarken, 
Vejle 

Nørremarken, Vejle 2014 Nørremarken, Vejle 1954 

https://map.kraks.dk/


Nørremarken - Finlandsparken 
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1966 

Morten Pelch: "Herfra min verden går – 
fortællinger fra Nørremarken” 2015. 
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1973: en lejlighed i Finlandsparken 

Nørremarkens Teglværk 

Vejle Dirt Track 1930’erne  
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Danmark på Film - Filmcentralen 
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/ 
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Skorpeskolen - Hellebæk 



Skorpeskolen 
Palæet er opført i 1747 og var oprindeligt en del af datidens store 

våbenproduktion langs Hellebækken. Daværende finansminister greve Ernst von 

Schimmelmann indrettede rokokopalæet som sommerresidens, hvor digteren 

Jens Baggesen og andre af tidens skønånder ofte var gæster. 

 

I nyere tid har Hellebækgård været ejet af Fonden Det Kgl. Opfostringshus og 

Den Thorupske Stiftelse og udelukkende anvendt til uddannelsesformål. 

 

1953-2004 husede ejendommen kostskolen Det Kgl. Opfostringshus (mest kendt 

som Skorpeskolen) - og i de senere år af fonden udlejet til Københavns 

Kommune.  Fra 2013 privatskole. 
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Skorpeskolen  

Elevpræsentation - lokalhistorie 
 
Louise - præsentation 
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https://post.pha.dk/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADE4M2ExNDM1LTM4MTgtNGE4MS04MzgwLWQ4YTZmODg4MDBiMgBGAAAAAADNSF5HVdt2Q53/AlIbrtmEBwDiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAAAAAAEMAADiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAABl3xejAAABEgAQAMyZ0XS5bhJHstGxCtiT/Ug%3D&X-OWA-CANARY=1pVFGq1pU0a6fUZOehqUcyAShexubNUI5_QPos4MtvqXw51ooARgPJySBNbjV3ZDRthfwqoObnU.
https://post.pha.dk/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADE4M2ExNDM1LTM4MTgtNGE4MS04MzgwLWQ4YTZmODg4MDBiMgBGAAAAAADNSF5HVdt2Q53/AlIbrtmEBwDiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAAAAAAEMAADiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAABl3xejAAABEgAQAMyZ0XS5bhJHstGxCtiT/Ug%3D&X-OWA-CANARY=1pVFGq1pU0a6fUZOehqUcyAShexubNUI5_QPos4MtvqXw51ooARgPJySBNbjV3ZDRthfwqoObnU.
https://post.pha.dk/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADE4M2ExNDM1LTM4MTgtNGE4MS04MzgwLWQ4YTZmODg4MDBiMgBGAAAAAADNSF5HVdt2Q53/AlIbrtmEBwDiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAAAAAAEMAADiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAABl3xejAAABEgAQAMyZ0XS5bhJHstGxCtiT/Ug%3D&X-OWA-CANARY=1pVFGq1pU0a6fUZOehqUcyAShexubNUI5_QPos4MtvqXw51ooARgPJySBNbjV3ZDRthfwqoObnU.
https://post.pha.dk/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADE4M2ExNDM1LTM4MTgtNGE4MS04MzgwLWQ4YTZmODg4MDBiMgBGAAAAAADNSF5HVdt2Q53/AlIbrtmEBwDiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAAAAAAEMAADiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAABl3xejAAABEgAQAMyZ0XS5bhJHstGxCtiT/Ug%3D&X-OWA-CANARY=1pVFGq1pU0a6fUZOehqUcyAShexubNUI5_QPos4MtvqXw51ooARgPJySBNbjV3ZDRthfwqoObnU.
https://post.pha.dk/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADE4M2ExNDM1LTM4MTgtNGE4MS04MzgwLWQ4YTZmODg4MDBiMgBGAAAAAADNSF5HVdt2Q53/AlIbrtmEBwDiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAAAAAAEMAADiC1HP4rliQ4qNTPRjGsnAAABl3xejAAABEgAQAMyZ0XS5bhJHstGxCtiT/Ug%3D&X-OWA-CANARY=1pVFGq1pU0a6fUZOehqUcyAShexubNUI5_QPos4MtvqXw51ooARgPJySBNbjV3ZDRthfwqoObnU.


Monumenter - mindesmærker 

29 



30 

Lav dit eget mindesmærke 

- Eleverne opdeles i mindre grupper  
- Eleverne undersøger lokalområdet for 

mindesmærker mv. 
- Eleverne overvejer hvorfor der laves 

mindesmærker og over hvad? 
- Eleverne vælger en nutidig person, begivenhed, 

fænomen de vil lave et mindesmærke over 
- Eleverne producerer mindesmærket og laver en 

ledsagetekst 
- Eleverne afslører mindesmærket for andre og 

fortæller om det  
 



Aktiviteter – bevidsthed om tid og 
forandring 

Tidskapsler 
Museumskasser – om 200 år 
Gamle genstande (hjemme – genbrugsbutik) 
Billedkort – hvad er ældst? 

31 



Gamle genstande  

Roskilde Privatskole - mellemtrinnet 
- læreren træffer aftale med lokal genbrugsbutik 
- eleverne får hver kr. 20,- til indkøb af genstande 
- eleverne vælger selv deres genstande 
- eleverne undersøger deres genstande - udseende, 

anvendelse, alder mv. 
- eleverne fortæller om deres genstande til klassen 
- eleverne opstiller genstandene efter alder 
- eleverne laver tekster til genstandene 
- eleverne laver et “mini-klassemuseum” og inviterer 

naboklassen på besøg 
- museet gemmes 
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Forslag til spørgsmål 
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❑ Hvordan ser genstanden ud? 
❑ Er det et smukt design? 
❑ Hvordan er den (mon) at holde/røre ved?  
❑ Hvilke materialer er den lavet af? 
❑ Hvordan er den fremstillet? 
❑ Hvad har den været brugt til, og hvem har brugt den? 
❑ Hvilke genstande har vi i dag, der bruges til det samme? 
❑ Hvilke forskelle og ligheder er der mellem genstanden fra ”gamle dage” og en tilsvarende 

genstand, som vi bruger i dag? 
❑ Hvordan ser genstanden ud? 
❑ Er det et smukt design? 
❑ Hvordan er den at holde/røre ved?  
❑ Hvilke materialer er den lavet af? 
❑ Hvordan er den fremstillet? 
❑ Hvad har den været brugt til, og hvem har brugt den? 
❑ Hvilke genstande har vi i dag, der bruges til det samme? 
❑ Hvilke forskelle og ligheder er der mellem genstanden fra ”gamle dage” og en tilsvarende 

genstand, som vi bruger i dag? 



Museum om 200 år 
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❑ Hvad er genstanden lavet 
af? 

❑ Hvad blev genstanden 
brugt til? 

❑ Hvem brugte den? 
❑ Hvad kostede den? 
❑ Hvad brugte man før 

genstanden blev opfundet? 
❑ Hvorfor bruger man ikke 

genstanden længere? 

http://www.classtools.net/3D/ 



Samarbejde mellem skole - 
museum og byrum   

35 

Samarbejde mellem Absalonsskolen og Roskilde 
Museum - (5. - 6. klasse) 
Skolen - museet - byrummet - skolen - folder og 
guidning af anden klasse i byrummet 
 
● Startpunkt – Roar og Helgestatuen (Hvorfor hedder Roskilde - Roskilde?) 
● Bondetinget (branden) 
● Byvolden 
● Sankt Hans kirke 
● Maglekilde (maskinfabrik) 
● Sankt Laurentius-kirkeruin 
● Stændertorvet - stænderforsamlingen 
● Domkirken 

 
 
  



Hvis du vil vide mere! 
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Dixon, L and Hales, A. Bringing History Alive through Local People and Places. A 
guide for primary school teachers. Great Britain: Routledge, 2014 

Kvande, L. og Naastad N.Hvad skal vi med historie? Historiediaktikk i teori og 
praksis, Oslo: Universitetsforlaget, 2013 

Pietras, J. og Poulsen J Aage Historiedidaktik mellem teori og praksis, 
København, Hans Reitzels forlag, 2016  

Poulsen, Jens Aage: Nærområdet i historieundervisningen – hvorfor og hvordan? 
http://historielab.dk/naeromraadet-historieundervisningen-hvorfor-hvordan/ 

 

  

http://historielab.dk/naeromraadet-historieundervisningen-hvorfor-hvordan/
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