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Workshop 1 - Augmented reality i 
historiefaget – hvad er det? 

Lars Allan Haakonsen, historielærer, Sindal Undervisningssted,    

Hjørring Kommune.  

• I Hjørring Kommune har seks historielærere fået mulighed for at arbejde
med augmented reality. Kort fortalt handler det om, hvordan man med
apps som Aurasma og Blippar bl.a. kan få den lokale gravhøj til at tale,
ligesom det nedlagte andelsmejeri selv kan fortælle sin historie. I denne
workshop præsenteres kort status på de seks læreres arbejde, men
primært får deltagerne selv mulighed for at afprøve disse apps med henblik
på at inddrage lokal historie i historieundervisningen.



Et forsigtigt bud på et program… 
• Hvad er augmented reality?

• Projektets to (tre) apps – eksempler på hvad de kan bruges til. 

• Hvis Aurasma og Blippar var svaret – hvad var så spørgsmålet?                       
- refleksion over brugen af disse ting vs. læringsudbyttet.

- Prøv selv 
En workshop er en arbejdsmetode, 
hvor en gruppe samles for over et 
tidsrum at arbejde koncentreret og 
praktisk med løsningen af en 
specifik opgave.



Augmented reality – hvad er det?

Augmented reality (også set kaldet suppleret
virkelighed, udvidet virkelighed, forstærket virkelighed, er
en teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden
med virtuelle data, for eksempel ved brug af grafik og lyd.

Kilde: wikipedia.org

https://da.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Data


Kildearbejdet i lokalområdet – en case fra krak… 
Kompetencemålet for kildearbejde efter 4. 
klassetrin er, at ”eleven kan anvende kilder 
til at opnå viden om fortiden”

Andelsmejeriet som træning for det videre arbejdet med problemstillinger
på de senere klassetrin. Eks. på spørgsmål/problemstillinger man kunne
stille i forbindelse med en undersøgelse af det lokale andelsmejeri.

Hvilket formål har andelsmejeriet haft? Hvorfor lavede man det? Hvilken
rolle havde mejeriet for lokalområdet? Hvorfor lukkede mejeriet? Hvad er
det sket med det siden?

Astrup 1954 (krak.dk) Astrup 2014 (krak.dk) 

Astrup Andelsmejeri 1910-1915. 
Foran mejeriet: Bestyrelsen



Pokémon? – go home – HISTORY GO

Kilde: www.krak.dk

Farmors hus 2014, Hegnsvænget 1, 
Bjergby – 9800 Hjørring

Farmors hus 1954

http://www.krak.dk/


Aurasma/HP Reveal – let af bruge. 

Man følger/opretter en mappe  fx en 
klassemappe.

Herefter er det bare med ”at skyde løs” 
og ramme en aurasma.

Masser af videoer på youtube – fx her

https://www.youtube.com/watch?v=whWE0MxjnqE


Aurasma – HP Reveal

• Nemt at dele forløb på tværs af skoler –
historiebrug:

• Monometer i dit nærområde. 

• ”Hjemmelavede video-

er kan nemt laves. 



Lad gravhøjen fortælle…. 

https://youtu.be/RkfXdUKOTqc

Forskellige problemstillinger der kan inddrages: 

- Hvilke formål har gravhøjen haft? 
- Hvordan har man lavet den? 
- Hvem skulle bruge den – alle eller blot de få? 
- Hvordan bliver man begravet i dag?

- Forslag til aktiviteter:

Eleverne laver små film om deres 
problemstilling. Disse ”udløses” både
ude ved højen og i klassen/historiebogen.   

https://youtu.be/RkfXdUKOTqc


Blippar

Eksempler på hvordan Blippar kunne 
bruges:

”Del-din-skole-og-by” 
(”kommuneundervisning)

God til ”youtube” links – video af 
allerede eksisterende steder. 

- og bare rolig. Du får lov til at prøve 
senere. 



Hvis Krak, Aurasma og Blippar var svaret –
hvad var så spørgsmålet?

• Tal med din sidemand i tre minutter omkring hvilke muligheder og 
udfordringer du/I ser mht. de tre viste apps. 



Hvis Krak, Aurasma og Blippar var svaret –
hvad var så spørgsmålet?



Prøv selv


