DET LOKALHISTORISKE LABORATORIUM
Hit med Historien - en del af Den Åbne Skole
Samarbejdsprojekt mellem kulturinstitutioner og skoler.
Mål:
Implementering af viden om den lokale kulturarv som en fast del af undervisningen i
faget historie.
Anvendelse af materiale fra det lokale udviklingsprojekt Hit med Historien i et
samarbejde mellem læreren og projektparter. Hit med Historien har indtil videre
udgivet 6 bøger med tilhørende hjemmeside1 om Køge bys historie 1288-1960.
Materialet kan også anvendes tværfagligt. Udover faget historie tænkes på faget
dansk, matematik, arkitektur/kunsthistorie og bevægelsesfag.
Samarbejdsprojekt i skoleåret 2015-2016
Målet er at gøre anvendelsen af Hit med Historien til en fast del af skolernes
undervisning i Køge Kommune.
I skoleåret 2014-2015 blev gennemført pilotprojekt på hhv. Hastrupskolen og
Ellemarksskolen om Køge i renæssancen.
Vi udbyder nu dette forløb omkring én af Hit med Historiens perioder igen.
Renæssancen er valgt, idet perioden indgår som en del af den historiske kanon på
dette trin.
I løbet af skoleårets sidste halvdel kan 2 af kommunens 6. klasser booke et 7 ugers
samlet forløb med en ugentlig dobbeltlektion. De 2 forløb afvikles et ad gangen.
Det er målet at udvide tilbuddet flere klasser og andre historiske perioder.
Forløbet ’Det lokalhistoriske laboratorium – Køge i renæssancen’, som er et fagligt
forløb ud fra Hit med Historien, kunne bestå af:
1. Introduktion i klassen til bogens periode – og kobling til lokalhistorisk
perspektiv - v. egen historielærer og Køge Byhistoriske Arkiv. Eleverne bliver en
del af et lokalhistorisk laboratorium. Der arbejdes med autentiske historiske
kilder, der gør undervisningen mere engagerende og virkelighedsnær.
2. Eleverne arbejder med at gennemlæse bogen på skolen sammen med læreren.
3. Gennemgang på biblioteket af den læste bog (hver elev fremlægger et par
sider) samt gensidig formidling i form af MIX2 til relaterede materialer.
Faciliteret af biblioteket.
4. Byvandring for at se lokale spor af kulturarven fra den konkrete periode eventuelt suppleret af besøg på Køge Byhistoriske Arkiv, Museum
Sydøstdanmark eller Kjøge Mini-By – v. Køge Byhistoriske Arkiv/en fra Hit med
Historien (Eleverne tager billeder undervejs). Her kan app’en Historie uden
grænser med fordel inddrages.
Denne del rummer såvel læring om kulturarven som bevægelse i byrummet.
5. Klassen arbejder på biblioteket: Hver elev har taget et billede af et sted/en
genstand fra Køge, som relaterer til den valgte periode. Eleven holder et lille
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Se hjemmesiden www.hitmedhistorien.dk
Læs evt. mere om projektet MIX din læsning.
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oplæg, der fortæller mere om stedet/genstanden og dets historie/sammenhæng
med perioden. Faciliteret af biblioteket.
6. Eleverne arbejder med at lave en fælles præsentation af billederne og de
tilhørende historier vha onlineværktøjet Prezi. Præsentationen lægges på Hit
med Historiens hjemmeside. Det hele vises til slut på Smartboardet. Faciliteret
af en fra Hit med Historien.
7. Opgaveløsning i klassen faciliteret af en fra Hit med Historien (på baggrund af
hjemmesiden) og/eller eleverne bidrager yderligere til hjemmesiden. Dvs. de
kan være medproducerende, evt. med filmklip, quiz, billeder eller andet.
Klassens historielærer indgår aktivt i hele forløbet.
Den konkrete udformning kan justeres og aftales indbyrdes i god tid før forløbets
start.
Pris
Hit med Historiens parter leverer ressourcer til gennemførelse af forløbet.
Et forløb over ca. 2 måneder skønnes at kræve 32,5 timer, som forventes
kompenseret. Prisen er dermed 8.125 kr.
Undtagelsesvis udbydes i skoleåret 2015-2016 2 gratis forløb i 1. halvår af 2016.
Det forudsættes, at skolen afholder udgifter til transport af elever samt entre ved evt.
besøg i Kjøge Mini-By.
Formål med projektet Hit med Historien








At give børn i Køge lettere adgang til kulturarven
At oplyse om og formidle Køges lokalhistorie til børn og unge i deres egen
medievirkelighed
At styrke børns bevidsthed og identitet gennem en lokal forankring
At udvikle undervisningsmateriale om Køges historie – navnlig til brug for elever i
4.-7. klasse
Materialet skal være brugbart og igangsættende i elevernes arbejde med
projekter
At udgive materialet i bogform og på sigt i en selvstændig internetversion, der
indeholder et større kildemateriale, som man kan arbejde videre med.
At udforme produktet således, at det tillige bliver almindeligt tilgængeligt for
historisk interesserede borgere

Jytte Dahl
Bibliotekschef,
KøgeBibliotekerne

Birte Broch
Arkivleder,
Køge Arkiverne
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