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Problem.
Kort præsentation af oneliner, hovedkonklusioner og løsningsforslag
●

Kort og præcist: hvad har du undersøgt, og hvad har du fundet ud af?
- Hvordan vikingetiden er blevet fremstillet i folkeskolens historiebøger
gennem tiden.

-

Konklusion
!"#$%&'#$()*$+),%$&+&'#-.%/.#-%)0&1)*$%&23&4#$%/&/5)&('&4+.+),%"+*%)
dels meget nationalistiske og dels mere eller mindre kilde belagte

-
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-

@+.+),%$)%&2(..%/&+)*&+&'1--%/&93-&#,&=-+4%$&%)&*%-&('&"%9("+/.&'#.;/%$%"&
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-
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Derfor:
B%,%"&/41$"&("&'$%9/"+--%&$%-%4()"&;)*%$4+/)+),/9("%$+(-%>&*%$&=-()*"&()*%"&
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●

Kort præsentation af dit løsningsforslag
- Hvordan kan man fremstille vikingetiden i et læremiddel til folkeskolen anno
2021

Mit produkt
Læremiddel til folkeskolens historiefag. 3-4 klassetrin
- D%))%9,(),&('&4+.+),%"+*%)0&)5%/"%&'#$/.)+),&%$&+).#$2#$%$%"&E.#$"F
- 3 forskellige læringsmetoder

-

sørger for elevernes opnåelse af fælles mål
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-

bygget op af (peg i opgaven)
Intro til vikingetiden, hvad skal eleverne lære, opgaver, oplæsning, kildearbejde,
internetsøgning og samtaler mellem lærer og elever

Tilgang
Præsentation af metode/fremgangsmåde i relation til delkonklusionerne. Her tager
du opgaven frem og viser, hvordan du er nået frem til dine delkonklusioner
●

Hvilken Empiri/hvilke materialer har du udvalgt til din undersøgelse og
fordybet dig i?/ Hvilke værktøjer har jeg brugt?
Jeg analyserer, 3 forskellige fremstillinger
- J.T.A.Tang: “mindre fædrelandshistorie”, 1889
- Rasmus welling og Dennis H. Jacobsen :”Sigurds Danmarkshistorie”,
2016
- T.Sillasen om vikingetiden, 1925

-

Hvorfor disse?
- 3 forskellige tidsaldre
- 3 forskellige måder at beskrive på
- Giver godt indblik i hvordan vikingetiden er blevet beskrevet gennem historien
(Diakron tilgang)
Hvad kom jeg frem til?
- !"#$%&'#$()*$+),%$&,%))%9&"+*%)0&
G&H(),&IJJK0&;*%)(*/-1$%0&:+/"#$+%)&,%))%9&.#),%$1..%)>&-1$%$/"5$%"&
;)*%$4+/)+),&E*%)&/#$"%&/.#-%F&9%,%"&)("+#)(-+/"+/.
G&H?&!L--(/%)&IKMN0&-1$%$&:+/"#$+%)&,%))%9&=+--%*%$&E:+/"#$+%)&,%))%9&
=$;,%)&('&%,)%&/()/%$0&-1$%$/"5$%"&;)*%$4+/)+),0&)5&21*(,#,+..%)>&9()&
=%41,%$&/+,&41.&'$(&*%)&/#$"%&/.#-%&/"(*+,&9%,%"&)("+#)(-+/"+/.
G&O%--+),&#,&P(C#=/%)&MQIR0&"%9("+/.&/"5$%"&;)*%$4+/)+),0&'#.;/&23&
:+/"#$+%'(,-+,%&=%,$%=%$0&%-%4%$)%&-1$%$&:4#$*()&9()&=$;,%$&:+/"#$+%)?
-1$%2-()&%'"%$&*%)&=-3&=%"1).)+),0&.()&,#*"&91$.%/>&*%)&%$&+..%&
)("+#)(-+/"+/.&23&/(99%&93*%
Til fælles:
- Børnene skulle lærer hvordan man skulle gebærde sig i et
demokratisk samfund

●

Hvilke empiriske/teoretiske tilgange og metoder har du brugt i arbejdet med
din opgave? forklar hvordan og giv konkrete eksempler fra din opgave eller
empiri
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Empirisk tilgang: hovedsageligt Diakron tilgang (nomotetisk): Analyse af
kilder (Diskurs, historiografisk analyse og almen kildekritik)
-

Diskurs
Sproglig analyse af tekst.
Man undersøger hvordan virkeligheden er fortolket ved hjælp af sproget.
Kan ikke bruges alene i faget historie, men som supplement til andre analyser.
Fremhæve en tendens og man sporer sig ind på en holdning.

Eksempel fra opgaven:
s. 10 nederst- s. 11 (Diskurs)
P%,&/2#$%$&9+,&+)*&23&H?&!+--(/%)/&:#-*)+),&"+-&4+.+),%"+*%)0&)#*(-2;)."S&)#$*%)/&
-

:%-"%0&C+"("0&'#$"#-.)+),&23&C+"("%"0&1.4+4(-%)/.1*%0&'#$"#-.)+),&+,%)?
meget positiv diskurs imod det nordiske folk
Historiografisk analyse:
Man undersøger og sammenligner forskellige fremstillinger
Har til formål at undersøge hvordan man har skrevet historie om bestemte
begivenheder eller perioder.
Fremstillinger fremstår i denne analysemetode som kilder
To analyseformer
1. Synkron analyse: Her undersøges forskellige syn på fortiden i en bestemt
periode
2. Diakron analyse: Man undersøger hvordan en historisk begivenhed er
beskrevet/ opfattet i forskellige perioder
Eksempler fra opgaven:
S. 8 nederst (Historiografisk kontekst)
- Sætter barren for hvordan man kunne have set på vikingetiden dengang
- B+"&'#.;/&%$&23&*%"&)("+#)(-%0&,+4%$&9%)+),&+&'#$:#-*&"+-&"+*%)0
s. 11 nederst
- T()9($.&%$&+&.$+/%&%'"%$&I&4%$*%)/.$+,&E.192%&($=%A*/-U/:%*F&9()&:($&
=$;,&'#$&("&:#-*%&'(/"&+&:4(*&*%$&4($&/1$-+,"&*()/.?&0&.+-*%)&'(4#$+/%$%&*%)&
)#$*+/.%&'#-.
- s. 12 øverst (kontekst)
Hvad sker der i perioden og hvilke tanker er i spil

3-4. muligheder og begrænsninger
samt vurdering af løsningsforslag
V%'-%./+#)%$&#4%$&/"5$.%$&#,&/4(,:%*%$&4%*&*+"&-U/)+),/'#$/-(,&/(9"&9;-+,:%*%$&#,&
=%,$1)/)+),%$&4%*&*%&4(-,"%&'(,&#,&9%"#*%$&0&:4#$'#$&:($&*;&4(-,"&("&/.$+4%&+&%).%-"'(,W

●

I hvilket omfang løser dit produkt/løsningsforslag problemstillingen?

●

Hvilke styrker og svagheder ser du ved løsningsforslaget?
Delkonklusion på diskussion
- Skal holde sig til de fælles mål fra 3-4 klasse
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-

/.(-&+)*%:#-*%&%)&9(//%&.4(-+"%"%$&E4%*&9+"0&)5%/"%&'#$/.)+),&/(9"&

-

/9(,/2$U4%&23&:+/"#$+#,$('+F
Få lærerne til at bruges deres faglige kompetencer.

Styrker
- X#$:#-*%$& /+,& .$+"+/.& "+-& *%)& 93*%& '#-.%/.#-%)& ;)*%$4+/%$& +& :+/"#$+%0& *%)&

-

"%9("+/.%&:+/"#$+%&=-+4%$&'#$&.#92-+C%$%"
Giver eleverne en “historisk base” inden de bliver smidt ud i tematisk og
teoretisk arbejde
Giver eleverne ny viden om vikingetiden og nyeste forskning
Giver eleverne en forståelse af at historien ændre sig og ligeledes gør
beskrivelserne af den
De tre læringsmetoder

-

Mangler kanonpunktet Jellingestenene
T%"&.()&,3&:%)&#,&=-+4%&'#$&#4%$'-(*+/.0&4+--%&*%$'#$&';),%$%&$+,"+,&'+)"&/#9&

-

Svagheder

/;22-%9%)"&"+-&%)&:+/"#$+%=#,
-

<-%4%$)%&%$&+..%&+&/"()*&"+-&("&/U,%&$;)*"&23&+)"%$)%""%"0&A%,&/.(-&:(4%&)#,-%&
/2%C+'+..%&+)"%$)%"/+*%$&*%&/.(-&/U,%&$;)*"&23&E-1$%$%)/&#$*F

●
●

Hvor realiserbart er dit løsningsforslag?
- Folkeskolelærer vil gerne bruge mit produkt
Hvilke muligheder har de valgte fag og metoder givet dig? Giv konkrete
eksempler fra opgaven/løsningsforslaget og hvorfor skriver du i enkeltfag?
- Y+/"#$+%&4($&#2-(,"&("&/.$+4%&+0&A%,&4+-&,%$)%&41$%&'#-.%/.#-%-1$%$0&,+4%$&
9%)+),&+&'#$:#-*&"+-&2$#=-%9'#$9;-%$+),%)
-

T+/.;$/0&'$%9.(-*%$&%)&:#-*)+),

-

Y+/"#$+#,$('+0&/(99%)-+,)%$&'#$/.%--+,%&'$%9/"+--+),%$&,%))%9&"+*%)?

-

Diakron og nomotetisk0&=%*/"&9;-+,%&93*%&("&=%/4($%&9+)&
2$#=-%9/"+--+),&230&1)*$+),%$&/(9"&'$%9/"+--+),%$&#4%$&"+*?&

-

Nomotetisk0&-1,,%$&41,"&23&'1--%/"$1.&0&)("+#)(-+/9%0&'(/"-1,,%$&
/"$;.";$%$&E9U)/"$%&#,&/(99%):1),%F&2(//%$&,#*"&"+-&:+/"#$+#,$('+/.&
()(-5/%&

Muligheder ved valg af fag og metoder til innovation:
- Z2,(4%)&=-+4%$&9%$%&2$#=-%9'#.;/%$%"0&-U/&%"&2$#=-%9
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-

T%$&%$&%)&"5*%-+,%$%&+)"%)"+#)&9%*&#2,(4%)0&9()&:($&%)&.-($&:#-*)+),

-

B%"#*%$0&,+4%$&%"&,#*"&+)*=-+.&+&:4#$*()&9()&:($&;)*%$4+/"&+&:+/"#$+%0&9()&.()&
-%""%$%&*())%&%)&:#-*)+),

●

Hvilke begrænsninger har de valgte fag og metoder betydet for dine
konklusioner og dit løsningsforslag?
- <).%-"'(,-+,&#2,(4%0&"#&'#$9%$&'#$&()(-5/%$0&#2,(4%)&.()&=-+4%&-+*"&
%)/'#$9+,?

Man kunne med fordel have brugt:
Historiebrug: hvordan bruges vikingetiden til at skabe nationalistiske
borgere politik og historie
-

H41$'(,-+,:%*&9%*&'(,&/#9&*()/.&%--%$&/(9';)*/'(,0&.;))%&:(4%&41$%"&
%)&'#$*%->&.+,,%&23&/(9';)*/-(,&E=%'#-.)+),/,$;22%$>&.-(//%/(9';)*F&0&
()*$%&()(-5/%9%"#*%$>&.+,,%"&23&-5$+.&%--%$&)#,%"&9%*&/2$#,%"?

-

[(;/(-&'#$.-($+),0&2%,%&23&*%&'(."#$%$>&*%$&4($&3$/(,&"+-&%)&4+$.)+),&
:()*-+),&%--%$&=%,+4%):%*

