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Hvad er det du har meldt dig til?  

Workshop 4 ”Historiske scenarier på arkiver, museer og historiske værksteder”  
v/ Lars Allan Haakonsen, Netværk for Nationale skoletjenester.   
 
I denne workshop arbejdes med konkrete eksempler på undervisningsforløb, hvordan 
arkiver, museer og historiske værksted kan inddrages, når eleverne skal arbejde med 
historiske scenarier. Med udgangspunkt i de konkrete eksempler på undervisnings-
forløb, vil workshopdeltagerne arbejde med og diskutere, hvordan deres egne 
lokalområder kan inddrages.  



Hvem er jeg?  

  

 

 

Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og 
kristendomskundskabslærer. Arbejdede på Sindal 
Skole frem til november 2014.  
 
Pæd. konsulent på Center for Undervisningsmidler 
fra 2008 til november 2014.   
 
                      
                     Lærerbogsforfatter til historiebogs- 
                     systemet ”Indblik og udsyn”.   
 
 
Medlem af arbejdsgruppen bag Forenklede Fælles 
Mål i historie.  
 
Siden november 2014 ansat som koordinator for 
Nordjylland for SkoletjenesteNetværk 

Lars A. Haakonsen 
lah@skoletjenestenetvaerk.dk  
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Men inden vi går i gang 

  

 

 
Opgave 1.  

 

Bedste 
museumsoplevelse 

sammen med elever. 
 

- hvor var det?    
- hvorfor var det godt? 

-  hvad gjorde det godt?  



Dagens program 

  

 

 

1. Fortidens bedrifter og oplevelser.   
2. Kort præsentation af SkoletjenesteNetværket. 
3. Fire eksemplariske forløb  –  
       a) det store (Københavns befæstning),  

            b) det lokale (Museerne i Brønderslev)  
            c) det praktiske (Husmandsted i Mosbjerg) 
            d) kilderne fra arkivet (Hjørring Kommunearkiv og Historielab)  

   
4. Nutidsopgave. 
5. Fremtiden starter nu. 
6. Afsluttende fremtidsopgave. 
7. Det sædvanlige PR-fremstød  
 

 
 
 





Derfor er vi her 

VORES OPGAVE 
 
• Styrke anvendelsen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolens undervisning. 
• Styrkelsen af national sammenhæng og kontinuitet på området.   
• Styrkelse af pædagogisk udvikling af kulturinstitutionernes læringstilbud.  
• Forøgelse og kvalificering af skoleverdens anvendelse af kulturinstitutionerne.  

 



Vi tilbyder 

 
 
 
 
 
 
 

UDVIKLING & KONSULENTBISTAND 
• Sparring på opstart af kommunal skoletjeneste 
• Sparring på opstart af opstart af skoletjenestetilbud i en institution/organisation 
• Involvering i ansøgninger om fx midler 
• Sparring på og involvering i skoletjenestetilbud/projekter i udvikling 
• Rådgivning om partnerskabsaftaler 
 
VIDENDELING 
• Facilitering af lokale netværk 
• Studiegrupper 
• Temadage 
• Kommunikation på nationale platforme 
• Artikelskrivning 
• Deltagelse i nationale netværk 
• Oplæg og workshops i nationale netværk 
• Kortlægninger af national viden og erfaring 
 



Fire eksemplariske forløb 

  

 

 

Det 
lokale 



Det store: Københavns befæstning 

  

 

 

Afspil  

https://www.youtube.com/watch?v=5LN0hK3Cpnc&feature=youtu.be


Mission Kold Krig 

  

 

 



Mission Kold Krig 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fokus på:  At arbejde med det historiske scenarie i et autentisk eksternt læringsrum  
  Skaber motivation  
  Styrker elevernes historiebevidsthed 
                Fejllæring (blev der en 3.verdenskrig?!) Kontrafaktisk historie 
 
 
Links: Forløbet Mission Kold Krig  
           Artikel fra folkeskole  

Kompetenceområdet: Historiebrug (7.-9. kl)  

http://www.befaestningen.dk/skoletjenesten-3/undervisningsforlob/udskoling/mission-kold-krig
https://www.folkeskolen.dk/559249/den-kolde-krig-genopstaar-i-ejbybunkeren


Jens Jensen på Facebook 

  

 

 

Jens Jensen  



Jens Jensen på Facebook 

  

 

 

Dilemmaer: Personerne spørger hinanden til råds: 

Dødsulykken i vandmølle – skal jeg hyre en ny 
møllersvend eller ej? Tør jeg det? Hvad skal jeg 
sige til forhøret? Har jeg en del af skylden? 

Indførelsen af valgret til kvinder og tyende i 
1915, men ikke til fjolser og forbrydere  

Hvilken udlånspolitik bør jeg føre i 
Landbosparekassen – skal jævne 
folk kunne låne penge (i 1930erne)? 

Salg af heste under 1. verdenskrig – det er 
acceptabelt, at jeg tjener store penge 
under krig 

Link: Forløbsbeskrivelse     

http://www.bkmuseer.dk/Dorf_M%C3%B8lleg%C3%A5rd_p%C3%A5_Facebook.asp


Husmandsstedet i Mosbjerg 

  

 

 

Afspil  

 
 

Links:  Oversigt over samlede læringstilbud fra VHM 
            Oversigt over de historiske værksteder i Danmark  

https://www.youtube.com/watch?v=moIZZMqf-zs&list=PLduYMe9WtlALWacHBLanZKgO8CaOuis2&index=4
http://www.historiskevaerksteder.dk/
http://www.historiskevaerksteder.dk/
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=25659&target=blank
http://www.historiskevaerksteder.dk/


Nutidsopgave. 
 

  

 

 

Hvad 
forventer 
du af dit 

museum?  
 

Læringsmål? 
 

Digitale 
materialer? 

 
Før-efter 

materieler?  



Kildepakker fra Hjørring Kommunearkiv 

Kommunaldirektør Peter Melgaard 
Pedersen om d. 9. april 1940 i 
Hirtshals – nedskrevet i 1974.  



Fremtiden starter nu. 
 

  

 

 
Link  

http://historielab.dk/til-undervisningen/soeg-stoette-til-undervisningsprojekt/minibevilling-til-udviklingsprojekter/


Afsluttende fremtidsopgave. 
 

  

 

 
Har dette oplæg givet dig 

nogle idéer til et samarbejde 
mellem dit lokale 

arkiv/museum/historiske 
værksted og din skole?  



Det sædvanlige PR-fremstød  

  

 

 

http://skoletjenestenetvaerk.dk  
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