
Brug historien:      
Odense

Stedsbaseret undervisning og læring 
(Site Specific Education)



Dagsorden:
1. Kort (!) om mig.
2. Om projektet: Forankring og formål.
3. Det didaktiske fundament: Site specifik education.
4. Projektbeskrivelse for læremidlet.
5. Opgave 1 og en invitation til at tænke med.
6. Gennemgang af materialet – herunder erfaringer fra afprøvningen.
7. Drøftelse på baggrund af punkt 5 (ca. 10min)
8. Det didaktiske fundament genbesøgt.
9. Det generiske:
• Stedet og historien. Historie kan man finde alle steder.



Dennis Hornhave Jacobsen

• Læreruddannet (Samfundsfag, 
H/D, Dansk og historie)

• 7.år på H.C. Andersenskolen, 
Odense (lærer, projektleder –
Åben skole, storteamleder)

• Formand for Foreningen af 
lærere i historie og samfundsfag 
(Falihos) siden 2013

• Læremiddelforfatter og 
freelancekonsulent (OBM, 
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie og Sigurd 
fortæller H.C. Andersens 
eventyr)

• Studerende cand.pæd.



Projektets overordnede formål
• * Øge kendskabet til H. C. Andersen blandt børn og unge i Odense kommune.
• Skabe arbejdende partnerskaber mellem kulturinstitutioner, skoler og lærer- og pædagoguddannelse i Odense.
• * Producere undervisningsmaterialer om H. C. Andersen via de arbejdende partnerskaber, der kan bruges indenfor og 

udenfor Odense kommune.
• Producere forskning med udgangspunkt i projektet, der afdækker H. C. Andersens værdi som nationalt og lokalt ikon i 

undervisnings- og formidlingssammenhæng.
• Producere følgeforskning, der via projektet udvikler en model for, hvorledes en kommune kan arbejde med lokal 

kulturarv i relation til undervisning i kommunen.



Inspiration til det didaktiske fundament:

• Site specific education; Marc Joel Levitt (MJL) – underviser, 
forfatter og filmskaber.

• (Omgivelsesorienteret læring Line Hjorth Christensen) 

Fra MJL:
… curriculum should be based on the life experiences and history of its building, its community of 
students and teachers and/or its surrounding neighborhood.

… that children learn best from what is present and significant to them. It believes in a curriculum 
that is interdisciplinary (!), one that takes advantage of different styles of learning (!), as well as 
one that values and builds upon the learners experience, spiraling gracefully towards greater depth
and understanding. 
… encourages and utilizes student and teacher inquiry while encouraging active collaboration.

In a world that is quickly challenging our idea of place because of the rapidity with which change
occurs, Site-Specific Education can provide an alternative.
Inspired by Dolores Hayden (The Power of Place) and Lucy Lippard (The Lure of the Local)

Thinking locally is thinking globally. Acting locally is acting globally!
•



Fra projektbeskrivelsen:

Overordnet:
• Historieundervisningen i 7. – 9. klasse.

• Historiebrug

• Udgangspunkt i et konkret steds historiebrug - Odenses bymidte. Hvordan er den lokale kulturarv 
blevet brugt, hvordan bruges den aktuelt, og hvordan vil eller bør den blive brugt i fremtiden?

• Ikke den ”korrekte” forståelse af H.C. Andersens forfatterskab eller den ”korrekte” version af 
historien om Odense, men i højere grad bibringe eleverne en historisk bevidsthed og en forståelse 
af, at historien, snarere end singulær, lineær og objektiv, er mangefacetteret, labyrintisk, og 
kontinuerligt genskrives på mange niveauer og ud fra mange subjektive interesser.

• Undervisningsformen er dialogisk, bevægelsesorienteret og en veklsen mellem læsning, øvelser 
og elevfremlægning.

H.C. Andersen:
• Beskrivelser af Odense fra H.C. Andersens forfatterskab, der sætter fokus på odenseanske 

landemærker. Lære med H.C. Andersen og ikke om H.C. Andersen.



Tænk med…
• Vælg et sted i Odense med betydning for dig.
• Hvordan ville du fortælle om stedet, hvorfor er 

det betydningsfuld?
• Noter i stikord, så du har det ved hånden, når 

du skal bearbejde det om ca.15min.











Tænk med (Del 2)

• Hvordan giver viden om måden 
steder udvikler sig og 
iscenesættes mulighed for at 
justere/udbygge/nuancere din 
egen fortælling?

• Drøftelse i plenum.



Det didaktiske fundament genbesøgt: 

• (Elevers undersøgelse) Hvad fik vi ud af at inddrage elever i testning 
og hvad kunne med fordel gøre anderledes af andre? (tidligere 
inddragelse, elevgenererede problemstillinger)

• (Lokalområdet) Er Odense lokalt nok?
• (Signifikans) Hvordan gør man noget signifikant for udskolingselever 

i generisk forstand?



Det generiske: 
Stedet og 
historien. Historie 
finder man alle 
steder som 
historiske spor, 
mindesmærker, 
fortællinger, 
personligheder.



Det generiske: 
Stedet og 
historien. 
Historie finder 
man alle steder 
som historiske 
spor, 
mindesmærker, 
fortællinger, 
personligheder.





Spørgsmål?



Tak!
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