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Mit sted  
i HistorieN
Vil du være med i projektet?

^
Præmier:

Ud fra kriterier som originalitet,   

kreativitet, brugbarhed og kvalitet 

 præmierer  Nationalt  Videncenter for    

Historie- og  Kulturarvsformidling  

tre elevprodukter: 

1. præmie: 10.000 kr. til fx en  klassetur

2. og 3. præmie på hver 5.000 kr. til et  

arrangement for klassen.



Samlet skal materialet:
Beskrive stedet og hvorfor det 
har betydning for eleverne
Gøre rede for hvilken betyd-
ning stedet oprindeligt havde – 
og hvad det har nu, dvs. stedets 
historie.
Gives en form, så det også 
bliver interessant for andre (end 
eleverne og folk fra lokalområ-
det)

Tid:
Materialet sendes på cd/dvd til 
 Nationalt Videncenter for Historie- 
og  Kulturarvsformidling, Vejlevej 2, 
7300 senest fredag 26. november 2014. 
Mærk kuverten ”Mit sted i historien”.

Vejledning:
På www.historieogkulturarv.dk kan der fra august 
2014 hentes en vejledning til om at skrive til nettet, 
hvor eleverne kan finde informationer, bruge lokale 
museer, arkiver, bibliotek m.m.

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 
indbyder elever fra 6.-10. klasse til at deltage i projektet  
Mit sted i HistorieN. det kan tilrettelægges som et forløb i 
 faget historie eller tværfagligt med fx dansk, samfundsfag og 
 kristendomskundskab.

Forløbet
Vi har alle bestemte steder, der har eller har haft 
betydning for os, fordi der knytter sig en særlig 
historie eller oplevelse til dem.

I forløbet skal eleverne arbejde med steder, som har 
særlig betydning for dem. Der er dog krav til valget 
af sted:

• Det skal være i elevernes lokalområde – gerne 
tæt på skolen.

• Stedet skal kunne gøres interessant og relevant 
for andre – også uden for lokalområdet.

• Stedet skal have en historie, som gruppen kan 
 undersøge.

Det kan fx være:
• Idrætsforening, sportsklub eller andre 

 fritidstilbud

• Byfest, festival, stævne eller andre fælles 
 arrangementer i lokalområdet

• Cafeteria, grill-bar og andre steder hvor større 
børn og unge mødes

• Det særlige ved byrummet/lokalområdet  
(fx en guidet tur)

• En bygning, fx en kirke eller et slot

• Et sted hvor der har boet en berømt person

• Et mindesmærke, gravhøj eller et andet 
 fortidsminde

• Et bestemt område, fx en tidligere havn, 
 fabrikskvarter

Produktet:
Som klasse eller gruppevis udarbejder eleverne et 
materiale, som kan lægges på en hjemmeside, der 
oprettes af Nationalt Videncenter for   ‑Historie‑ og 
Kulturarvsformidling. Materialet kan bestå af 
følgende elementer:

Tekst (fx Word), der er formuleret af eleverne. 
 Samlet omfang svarende til 1-3 A4-sider. 
Digitaliserede billeder. De skal være (op)taget af 
eleverne.
Videoklip (max 3 min.), skal være optaget af 
 eleverne. Læreren eller eleverne uploader klip-
pene til fx SkoleTube eller YouTube. URL og 
 indlejringskode sendes med det øvrige materiale.  

Evt. lydoptagelser (elevernes egne) (max 3 min.). 
Læreren eller eleverne uploader optagelserne til 
SkoleTube eller en anden streamingtjeneste.
Angivelse af stedet fx på et digitalt kort
Angivelse af afsender: Navn(e), klassetrin, skole 
og kontaktadresse. 

Læreren er ansvarlig for relevante tilladelser 
( offentliggørelse af billeder og video) og læser 
korrektur samt kontrollerer, at materialet er egnet 
til  offentliggørelse.

Nationalt Videncenter for Historie‑ og Kulturarvs‑
formidling vurderer materialets kvalitet og lægger 
det på hjemmesiden.

Præmier:
Ud fra kriterier som originalitet, kreativitet, 
 brugbarhed og kvalitet præmierer Nationalt 
 Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 
tre elevprodukter:
1. præmie: 10.000 kr. til fx en klassetur
2. og 3. præmie på hver 5.000 kr. til et  
arrangement for klassen.

Vil du vide mere:
For yderligere oplysninger om projektet kontakt:
Videncentermedarbejder Jens Aage Poulsen, 
jeap@ucl.dk, tlf.: 51 66 59 94

Med venlig hilsen
Nationalt Videncenter for Historie- og 
 Kulturarvsformidling
Videncenterchef
Peter Yding Brunbech

Formålet med forløbet:
• At eleverne bruger nærområdet som  

læringsrum (jf. folkeskolereformen)

• At eleverne arbejder med forskellige måder at 
lære og skaffe sig viden på

• At eleverne bliver historieproducerende og gør 
deres viden brugbar for andre

• At gøre historie vedkommende for eleverne ved, 
at de i forløbet skaber sammenhænge mellem 
den lille og den store historie og dermed styrker 
deres historiske bevidsthed

• At eleverne bidrager til en læremiddel, der bl.a. 
kan bruges som en slags historisk guide til lokal-
området

• At gennemføre et forløb, der er med til at 
 opfylde intentionerne i de reviderede Fælles Mål 
for  historie og andre fag, hvor der arbejdes med 
historie og kulturarv.


