
Når
historier
samler og
splitter
Historielærernes dag 2019
23. oktober 2019 i Jelling
24. oktober 2019 i Roskilde



8.45 - 9.30
Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene 

9.30 - 9.45
Velkomst og sang 

9.45 - 10.30
Velkommen på bagsiden - og undervisning, hvad tæn-
ker du? 
Lektor, ph.d. og forfatter Poul Duedahl. 
Menneskehedens historie er mere og andet end en lang 
ubrudt kæde af begivenheder, som peger fremad mod 
historiens foreløbige endemål: Demokratiets, konsen-
suskulturens og velfærdsstatens Danmark. Eleverne 
må også forstå, at menneskelivet også består af svinke-
ærinder, som ofte er tabuiseret eller fortrængt. Det er 
fx historien om tyskerpiger, østfrontsfrivillige, seksuelle 
minoriteter, fejlanbragte i åndssvageforsorgen, ofrene 
for tvangssterilisationer og hvide snit samt mange 
andre.

10.30 - 11.10
Nanjingmassakren
Lektor Annette Skovsted Hansen.
Japans asiatiske krig i 1930’erne kulminerer med Nan-
jingmassakren, hvor den japanske hær på brutal vis 
hærgede den kinesiske by. Oplægget giver en indføring i 
optakten og selve overgrebet og ikke mindst perspekti-
ver på det politiske efterspil, som har præget forholdet 
mellem Kina og Japan lige siden. 

11.10 - 11.25
Pause - Kaffe og frugt

11.25 - 12.20
Workshop-runde 1 á 55 minutter  

12.20 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.55
Workshop-runde 2 á 55 minutter 

13.55 - 14.15
Kaffepause

14.15 - 15.00 
Slesvig Delt – den dansk-tyske grænsedragning 1920 
Museumsinspektør Rene Rasmussen. 
På 100 års afstand er de fleste enige om, at den dansk-
tyske grænse var den rigtige løsning. Men få spørgsmål 
i Danmarkshistorien har vækket så stærke følelser på 
både dansk og tysk side som Slesvigs deling i 1920.

15.00 - 16.00
Historie kan samle og splitte os 
Stand-up komiker, forfatter og foredragsholder Thomas 
Wivel.
Humoristisk foredrag om Verdenshistorien. 

Når historier samler og splitter
Historie er ikke kun fremadskridende, der er brud i kontinuite-
ten, og disse brud i fortiden kan både ses som noget, der splitter 
eller samler alt efter perspektivet.

Program:



Historiekanon 10 år
Pæd. konsulent og lærer Morten Buttenschøn 
Kære historiekanon, hjertelig tillykke med de 10 år! Hvis 
du begynder at føle dig gammel, så bare husk, at man 
bliver bedre og bedre, jo ældre man bliver. Med mindre 
du er en banan!
Kom indenfor til en workshop, hvor historiekanonen er i 
centrum på godt og ondt.

Bliv klog på det danske mindretal
Ph.d. studerende Hildegunn Juulsgaard Johannesen
På danskmindretal.dk arbejder danske elever med akti-
viteter og får indsigt i det danske mindretal gennem det 
digitale møde med autentiske unge fra det danske min-
dretal, men eleverne får også arbejdet med den histori-
ske dimension, bl.a. med tiden op til Genforeningen og 
grænsedragningen i 1920. Workshoppen tilbyder hands 
on på en række af læremidlets aktiviteter.

Hvordan kan man arbejde med virtuel reality i histo-
rieundervisningen? 
Faglig vejleder Jesper Mørk Mønsted
Workshoppen tager udgangspunkt i et projekt fra 
Sønderborg Kommune, hvor 6. klasser arbejdede med 
at formidle lokalhistorie gennem Virtuel Reality. Der vil 
være mulighed for selv at afprøve 360-graders kame-
raer og VR-briller.

Bevægelsesaktiviteter i historieundervisningen
Lærer og lærebogsforfatter Rikke Elisa Petersen
På workshoppen vil der være hands on-aktiviteter, hvor 
deltagerne afprøver nogle bevægelsesaktiviteter med 
et historiefagligt perspektiv. Aktiviteterne kan nemt 
overføres til netop det emne og kompetenceområde, 
man arbejder med i egen klasse.

Hvad finder vi i jorden? Og hvad fortæller det os om 
fortiden? Arkæologi og metaldetektorer i historieun-
dervisningen
Lektor og lærebogsforfatter Jens Pietras
Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhisto-
rien, hvor deltagerne gennem genstande, fysiske aktivi-
teter, dialog og undersøgelse udvikler deres forståelse 
af historie som tolkende videnskab. Deltagerne får 
mulighed for at afprøve arkæologens arbejdsmetoder, 
bl.a. brugen af metaldetektorer. 

Global history - et par tips
Lektor og lærebogsforfatter Jens Aage Poulsen 
Vi lever i en tid, hvor politik, økonomi og kultur i stadig 
mindre grad er afgrænset af nationale grænser. Work-
shoppen giver eksempler på, hvordan eleverne gennem 
arbejdet med  konkrete kreative aktiviteter i historie-
undervisningen kan perspektivere fra det lokale til det 
globale og omvendt.

Workshops:



Målgruppe
Historielærere i grundskolen og andre interesserede

Praktiske oplysninger 
Tid og sted 
Den 23. oktober 2019 i Jelling 
Den 25. oktober 2019 i Roskilde 

Pris:
1075 kr. inkl. forplejning 
Tilmeldingen er bindende 

Tilmelding
Online på 
cfulink.dk/hisjelling
cfulink.dk/hisroskilde

Yderligere oplysninger: 

Lasse Hollbaum Vinther 
Pædagogisk konsulent 
UC Syd Center for Undervisningsmidler 
lhvi@ucsyd.dk 

Karina Bruun Houg 
Pædagogisk konsulent 
Center for Undervisningsmidler Absalon 
kabh@pha.dk 

Astrid Marie Møller Danielsen 
Pædagogisk konsulent 
UCL Center for Undervisningsmidler 
ammd@ucl.dk 

Kim Malmstrøm
Pædagogisk konsulent 
VIA Center for Undervisningsmidler 
kimm@via.dk

Morten Buttenschøn
Pædagogisk konsulent
KP Center for Undervisningsmidler
mbu@kp.dk

Yderligere oplysninger:

Lasse Hollbaum Vinther

Pædagogisk konsulent

UC Syd Center for Undervisningsmidler

lhvi@ucsyd.dk

Karina Bruun Houg

Pædagogisk konsulent

Center for Undervisningsmidler Absalon 

kabh@pha.dk

Astrid Marie Møller Danielsen

Pædagogisk konsulent

UCL Center for Undervisningsmidler 

ammd@ucl.dk

Rasmus Bergstedt

Pædagogisk konsulent

VIA Center for Undervisningsmidler

rabe@via.dk

Praktiske oplysninger

Tid og sted
Den 24. oktober 2018 i Jelling

Den 25. oktober i Roskilde

 

Pris
975 kr. inkl. forplejning

Tilmeldingen er bindende

Tilmelding
Online på

cfulink.dk/hisjelling
eller

cfulink.dk/hisroskilde

Målgruppe:

Historielærere
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Samfundsfagslærernes 
dag 2019 - Aarhus d. 5. 
marts og Roskilde d. 6. 
marts.

Tur til Folketinget – 12. 
eller 19. november 2018.  
Pris 450 kr. Tilmeld dig 
ved dit lokale CFU.

Deltag også i følgende arrangementer: 

Turen til Folketinget
11. november 2019
18. november 2019

Samfundsfagslærernes 2020
10. marts 2020 i Aarhus

11. marts 2020 i Roskilde

Deltag også i følgende arrangementer - sæt kryds i kalenderen!
Tilmelding via dit lokale CFU

https://www.ucl.dk/uddannelser/kurser-og-konferencer/kurser/historielaerernes-dag#starter
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/historielaerernes-dag-2019/
mailto:ammd%40ucl.dk?subject=
mailto:kimm%40via.dk?subject=

