
En inspirationsguide til Otur...

Mit udgangspunkt er som underviser i folkeskolens ældste klasser og med et fokus på 
proces såvel som produkt - i nævnte rækkefølge. Jeg arbejder projektorienteret og 
benytter mig af projektets struktur, de forskellige faser, metoder og modeller i min 
tilrettelæggelse af arbejdet. Det vil afspejle sig i dette inspirationsoplæg uden at blive 
behandlet yderligere. God læselyst - Louise Urth.



Den bedste tur på vores sted



10 kilometer lokalhistorie - link til artikel i avisen

https://ugeavisen.dk/lokalavisenlemvig/10-kilometer-lokalhistorie-gav-foersteplads-til-Lemtorp-elever/artikel/313373


Hvordan kommer du i gang med en Otur?
Overvejelser om

● Elevernes (sam)arbejde
● At vælge indhold til turen (idéskabelse og -udvælgelse)
● Undersøgelse af vores sted (reseach)
● Hvad gør vi så? (realisering)
● Ud af huset (formidling)
● Værd at overveje...
● Særlige fokuspunkter?

http://historielab.dk/til-undervisningen/otur-app/

http://historielab.dk/til-undervisningen/otur-app/


Overvejelser om samarbejde
● Gruppesammensætning - hvad skal en gruppe kunne sammen, så opgaven  

kan løses?
● Hvem er god til at få ideer, hvem er handlekraftig, hvem kan holde orden og 

hvem sørger for at det er rart at arbejde sammen?
● Hvem har overblikket?
● Hvem er god til at søge informationer fra mange forskellige kilder?
● Hvem har teknisk snilde?
● Hvem kan formidle indholdet på skrift og i billeder så det giver mening for 

andre?



Hvordan vælger vi indholdet?
● Hvordan vælger vi, hvor turen skal gå hen? 
● Hvem er målgruppen?
● Hvad er interessant for andre her hvor vi bor?
● Hvilke historier og informationer er interessante?
● Hvilke opgavetyper er gode og vedkommende for målgruppen?
● Hvor kan vi finde informationer?
● Hvor lang skal turen være?



ØEHH… INTERESSANT FOR ANDRE?

HVAD ER INTERESSANT 
FOR ANDRE?

HVORFOR ER DET DET?

HVEM KAN MÅLGRUPPEN 
VÆRE?



MAN KAN FX LAVE OPGAVER OM...
Et mødested, som fx et klubhus eller et idrætsanlæg

Et mindesmærke, f.eks. en gravhøj eller en runesten

En gammel gård eller herregård

En bygning, fx en kirke, et slot eller en skole

Et sted hvor der har boet en berømt person

Et bestemt område, fx en berømt gade eller bydel

Tematik, emner, erhverv, tidsperioder - osv.



HJERNEBLÆST! ...eller BRAINSTORM SOLO

HVILKE MULIGHEDER ER 
DER I VORES 
LOKALOMRÅDE?

POST IT + BLYANT



ØEHH…5 MIN!
HMMM…
YES! DET VAR 
EN IDÉ!

...OG EN 
MERE! 

EN TIL!



Undersøgelse af vores sted
● Hvor kan vi finde de oplysninger vi skal bruge?
● Hvilken viden har vi allerede, og hvor har vi den fra?
● Hvilken viden vil vi gerne have?
● Er der nogen vi kan samarbejde med?
● Er der nogen der er bedre at henvende sig til, end andre?
● Er alle oplysninger lige gode til vores opgave?

De følgende slides kan bruges i reseachfasen



Lemvig Museum, skoletjenesten



Særudstillinger på lokale museer



Lokalhistorisk Arkiv



Byvandring



Arkiv.dk

Vær opmærksom på rettigheder i fht. arkivmateriale. Kan ses på sitet.



Foldere om lokale vandreture



Kirkegården



Bøger om lokalhistorie



Lokale, der har en historie at fortælle

“Røverhistorier” og personlige erindringer stammer et sted fra - og det kan godt være 
at erindringer og historiesyn ændrer sig ad åre - under alle omstændigheder er der 
noget motiverende at starte på, også i forhold til arbejdet med kilder og kildekritik. 
Tjek evt. http://www.historieromdanmark.dk/tema/givdetvidere/

http://www.historieromdanmark.dk/tema/givdetvidere/


Historiske kort



Gængse læremidler - ...og måske Google

Kobling mellem den lille og den store historie.



Hvad gør vi så?
● Hvem gør hvad i gruppen hvornår?
● Hvem sørger for aftaler?
● Hvem sørger for at gemme kilder?
● Hvilken viden vil vi bruge og hvordan?
● Hvem bearbejder kilder?
● Hvor gemmer vi vores arbejde så vi kan bruge det senere?
● Hvem har de kritiske briller på?
● Har vi den viden vi skal bruge - og skal der luges ud?
● Hvem tjekker at det er i orden i forhold til dem, vi henvender os til?
● Hvem lægger indholdet i appen og trykker “udgiv”?



Ud af huset
● Hvornår skal vi ud på tur - og hvordan?
● Hvem skal vi invitere?
● Skal vi gøre reklame for vores tur andre steder end på vores skole?
● Hvordan fortæller vi andre at vi har lavet den bedste tur på vores sted?

Invitationer til f.eks. andre skoleklasser, familie, tilflyttere, flygtninge, turister, 
lejrskoler, plejehjem osv. Se på målgruppen og udvid gerne horisonten.



Værd at overveje… i lavpraksis
● Er der mobildækning?
● Har eleverne plads til flere apps?
● Hvor langt kan målgruppen gå?
● Er der iPads til rådighed?



Særlige fokuspunkter?
● Rettigheder og etik
● Kilder og kildekritik
● Undersøgende arbejde og nye problemstillinger
● Kobling af den lille og STORE historie 
● Proces og produkt

● Otur for dummies vol. 1 - se næste dias

Særligt fokus på ophavsrettigheder mv. 
Der kan læses mere på arkiv.dk.



Otur for dummies vol. 1 - link til YouTubevideo 

Otur - videoguide

Elevproduceret videovejledning til Otur - klik på linket.

https://www.youtube.com/watch?v=hzrarnUW-tM&feature=youtu.be

