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Projekt VIS, Historieprojektet 
 
 

1. Historieprojektets ‘hvorfor’ (baggrund) 
 

2. Historieprojektet: formål, metoder og struktur 
 

3. VIS-rutinen: ‘Et fagdidaktisk værktøj’ 
 

4. VIS-rutinen: Elevens emneplan 
 

5. Resultater, udfordringer og perspektiver 
 



 

Historieprojektets ‘hvorfor’ 
 
 
1. Faglige læsefærdigheder: kernen i 
    elevens selvstændige videnstilegnelse 

 
2. Forskningsbaseret viden om metoder og redskaber i 

den faglige læseundervisning 
 

3. Et kursus i faglig læsning/fagintegreret 
læseundervisning 
 

4. Fagdidaktiske traditioner (Sproglig udvikling i 
Forenklede Fælles Mål) 
 

 
 

 

Forskningsbaseret viden om metoder og 
redskaber i den faglige læseundervisning 
 
• Bevidsthed om egen forståelse (overvågningsstrategier) 

• Brug af grafiske figurer 

• Bevidsthed om teksttyper (informationsstruktur) 

• Lærerspørgsmål til teksten 

• Elevgenererede spørgsmål 

• Resumé 

• Multiple strategier (fx i programmer som Reciprok 
Undervisning eller Kooperativ Læring) 

(National Reading Panel, 2000) 



 

Projekt VIS: Historieprojektet 
 
Formål 
Projektet skulle bidrage til øget viden om, hvordan 
faglæreren kan planlægge og gennemføre sin undervisning, 
så eleverne lærer at arbejde målrettet og engageret med 
fagets metoder og med fagets tekster (fagintegreret 
læseundervisning).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Historieprojektets indhold 
 
Udvikling og afprøvning af VIS-rutinen: et fagdidaktisk værktøj 
til fagundervisning med fokus på elevernes læring og 
selvstændige videnstilegnelse.  
 
Produkter 
• VIS-rutinen: Elevens emneplan 
• Faglærermanual til VIS-rutinen  
 
Projektets overordnede struktur 
1. Udvikling af VIS-rutinen, valg af emne og lærebog 
2. Tre-dages faglærerworkshop om VIS-rutinen (18 lektioner) 
3. 14 ugers praksisperiode (februar 2014-juni 2014) 
4. Evaluering (før- og eftermåling) 

 
 





 

   Omdrejningspunktet i VIS-rutinen: elevens emneplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærerstyrede elementer Deltagerstyrede elementer 
• Emnets faglige relevans • Elevernes arbejdsspørgsmål 
• Emnets faglige mål formuleret som 

nøglespørgsmål 
• En delemneoversigt over emnets 

centrale informationer 
• En overordnet emneoversigt • Evalueringsaktiviteter 
• Emnets omfang (en lektionsplan) • Ordkendskabsrutinen 
• Emnets fagtekster/afsnit i lærebog 

og elevernes læseopgave 
• Grafiske figurer 

• En liste med elev-venlige 
ordforklaringer til afsnittet 

  

• En liste med centrale fagord og 
begreber og dertil hørende 
aktiviteter 

  



Lærer: 
Elev og klasse:  

Emneplan for: Slaveri før og nu – uge 8-22  

Hvorfor er dette et vigtigt 
emne i faget? 

 
Emnet Slaveri – før og nu er vigtigt, fordi: 
- Der altid har været og stadig er slaver. 
- Slaveri har sammenhæng med krig, fattigdom og 

konflikter. 
- Slaveri er en del af danmarkshistorien – også i dag. 

 

Hvilke faglige 
nøglespørgsmål skal vi 
arbejde med? 

 
Emnets faglige nøglespørgsmål: 
- Hvad er slaveri? 
- Hvilke fordele og ulemper er der ved slaveri? 
- Hvordan har man retfærdiggjort slaveri gennem tiden? 
- Hvilken rolle har Danmark spillet i forbindelse med slaveri 

gennem tiden? 
 

VIS-rutinen: Elevens emneplan – emnets faglige relevans 
og faglige mål (nøglespørgsmål) 



Elevens emneplan: Emneoversigten 



 
Uge, tekst 

 

Uge 6  
Historie 7. klasse, Intro og Baggrund, side 86-90 

  

Læseopgaver  
 

Læseopgave til uge 6, d._____ 
 

1. ’Se teksten an’  
2. Læs teksten og giv hvert afsnit en overskrift (sættes ind i 

mappen) . 
 

Elevens emneplan: tekst og læseopgaver 



Udfordrende fagord  En forklaring som hjælper dig til at forstå teksten  
Militser 
synagoger 
karavanevejene 
 
plantagerne 
  
stræben 
 
folkeslag 
beskæftige sig   

Militser er soldater, der arbejder for penge for magtfulde folk 
En synagoge er jødernes kirke 
Karavanevejene er den rute, handelsfolk brugte gennem 
ørkenen til havet 
En plantage er store jordområder, hvor man dyrker en bestemt 
afgrøde (fx bomuld, sukker, tobak) 
Stræben betyder, at man anstrenger sig meget for at opnå 
noget, fx man kan stræbe efter at få magt 
Folkeslag er det samme som folk, altså landenes  befolkninger 
Beskæftige betyder at arbejde 

Faglige nøglebegreber 
og opgaver 
  

Slave 
FN 
Erklæring  
Menneskerettigheder 
Borgerrettighedsforkæmper 

VIS-ordkendskabsrutine 
 Kategori/elementer 
 Ligheder/forskelle 
 VIS-ordkendskabsrutine 
 VIS-ordkendskabsrutine 

Elevens emneplan:  
Udfordrende fagord og faglige nøglebegreber 



Hvilke aktiviteter og 
opgaver skal vi 
arbejde med? 

 
1. Hvorfor skal vi arbejde med ’Slaveri – før og nu’?  
2. Hvilke faglige nøglespørgsmål skal vi kunne besvare? 
3. Emneoversigten gennemgås 
4. Hvilke arbejdsspørgsmål vil vi arbejde med til dette 

afsnit? 
5. Arbejde med udvalgte ord 
6. Hvad har vi lært? (opsummering af viden) 
7. Francis Bok på YouTube   

 

Klassens 
arbejdsspørgsmål 

 

1. Hvad lavede de arabiske militser i Sudan, hvorfor 

dræbte de sudanere og tog deres børn som slaver?  
2. Hvem hjælper krigsofre til at flygte, og hvorfor laver 

de dette arbejde? 
3. Hvad forstår vi ved ’en slave’?  

 

Elevens emneplan: Emnets faglige aktiviteter 



Del-emneoversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevens emneplan: Del-emneoversigten 
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VIS-rutinens grafiske figurer 



Slaveri – før og nu 

Projektets historiebog, emne og struktur 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=J5I15TK6TNJtHM&tbnid=pZK9xpLhFIOfNM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.nordvestskolen.skoleintra.dk%2FInfoweb%2FAviser%2Fvisallenyhederekstern.asp%3FAvisID%3D17&ei=WJ2lUrbwEqP80QWTjICoCA&bvm=bv.57752919,d.bGQ&psig=AFQjCNGz75waEP78kQ5lmmy4DIDjQHulOA&ust=1386671749953415
https://www.google.dk/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.denstoredanske.dk%2FGeografi_og_historie%2FAfrika%2FVestafrika%2Fslaveri&h=0&w=0&sz=1&tbnid=umVh4DFY-bgSZM&tbnh=183&tbnw=275&zoom=1&docid=yDfsMZBPuhUPXM&ei=cJ2lUpKVGKfA0QXiwICwCQ&ved=0CAIQsCUoAA
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=boqiM8jNbk9rOM&tbnid=wgqiWoAWcU2QCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mindmeister.com%2F223716860&ei=lqGlUv2LMsec0QWx8ICgAQ&bvm=bv.57752919,d.bGQ&psig=AFQjCNHAIbqWAZ41DJfi8b2a2RQF22bSvA&ust=1386672854712026
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k5bgJx-epzjKFM&tbnid=83keSzHwqER1hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhistorienet.dk%2Fsporg-os%2Fhvor-mange-slaver-gjorde-lincoln-frie&ei=lp2lUtTTMue_0QX7lYHwCA&bvm=bv.57752919,d.bGQ&psig=AFQjCNGz75waEP78kQ5lmmy4DIDjQHulOA&ust=1386671749953415


 

Historieprojektet: evalueringsredskaber 
 
Projektet anvendte et mixed-methods design: 

 
• Faglærers ugentlige refleksionslog 

 
• Faglærers emneplaner 

 
• Faglærer-netværksmøder for alle projektlærere 

 
• Faglærer-spørgeskemaer om VIS-rutinen før/efter 

praksisperioden 
 

• Forskergruppens skolebesøg og møder 
 

• Test af elevers faglige viden og faglige ordkendskab 
 

• Elev-spørgeskemaer om VIS-rutinen 
 



 

Historieprojektet: resultater 
 
VIS-rutinen som planlægningsværktøj 
 
‘Er VIS-rutinen et nyttigt planlægningsværktøj’?   
• 7 af 9 historielærere (10 klasser) mente, at det var udfordrende at arbejde 

med VIS-rutinen, men spændende. 

• 2 lærere mente, at VIS-rutinen havde gjort forberedelsen lettere.  

 
Forberedelsestid med VIS-rutinen 
• 2/3 af faglærergruppen oplyste, at de havde brugt max 1 time på at 

forberede en lektion. 1/3 havde brugt max 2 timer per lektion til 
forberedelse.  
 

• 7 af 9 historielærere oplyste, at de havde brugt længere tid på at forberede 
deres undervisning, end de plejede, men at de var tiden værd (77,8 %) 
 

• 2 lærere (22,2 %) oplyste, at de havde brugt længere tid på deres 
forberedelse, og at de ikke mente, det var indsatsen værd. 



Hvor relevant finder du VIS-rutinens aktiviteter for 
undervisningen i historiefaglige emner? 
(1 = helt irrelevant til 6 = meget relevant ) M SD 

1 Forklare emnets faglige relevans 5,2 1,09 

2 Formulere fagmål som faglige nøglespørgsmål 4,6 1,03 

3 Udforme emneoversigt/delemneoversigter 4,7 1,00 

4 Lave arbejdsspørgsmål sammen med eleverne 4,3 1,65 

5 Udforme elev-venlige ordforklaringer 4,9 1,16 

6 Lave ordkendskabsaktiviteter med centrale fagord 4,8 1,39 

7 Bruge grafiske figurer til at styrke begrebsforståelse 4,0 1,11 

Faglærernes vurdering af VIS-rutinens aktiviteter: historiefaglig relevans 



Vil du anbefale en kollega at bruge (nogle af) VIS-rutinens 
aktiviteter? 

(1 = slet ikke til 6 = i høj grad) M SD 
1 Forklare emnets faglige relevans 5,6 0,72 

2 Formulere fagmål som faglige nøglespørgsmål 4,8 1,09 

3 Udforme emneoversigt/delemneoversigter 4,8 1,09 

4 Lave arbejdsspørgsmål sammen med eleverne 4,6 1,74 

5 Udforme elev-venlige ordforklaringer 4,9 1,27 

6 Lave ordkendskabsaktiviteter med centrale fagord 4,4 1,7 

7 Bruge grafiske figurer til at styrke begrebsforståelse 4,3 1,41 

Faglærernes vurdering af VIS-rutinens aktiviteter: kollega-anbefalinger 



Faglærernes vurdering af elevudbytte og motivation 
‘VIS-rutinen medfører et klart fokus elevernes faglige læsning – hvor nyttigt 
oplever du, at dette er for elevernes faglige udbytte’?  

• Historielærerne vurderede, at VIS-rutinens fokus på faglig læsning var 

meget nyttigt for elevernes faglige udbytte (M = 5,44; SD = 1,01) (1 = en 

hindring til 7 = meget nyttigt). 

Elev/lærervurderinger af elevernes læringsudbytte 

Synes du, du lærte noget af at 
arbejde med følgende aktiviteter?  

(1 = slet ikke til 6 = i høj grad) 

M  
Elever 

SD 
Elever 

M 
Lærere 

SD 
Lærere 

Forklare emnets faglige relevans 3,70 1,24 4,0 1,22 
Besvare de faglige nøglespørgsmål 3,70 1,15 3,9 1,05 
Lave delemneoversigter 3,70 1,35 4,3 0,77 
Lave og besvare arbejdsspørgsmål  4,19 1,21 4,6 1,01 
Bruge elev-venlige ordforklaringer 3,53 1,58 3,3 1,41 
Lave ordkendskabsrutinen 3,64 1,40 3,7 1,32 



Hvilke aktiviteter vil du gerne arbejde 
med i andre historieemner?  

M  
Elever 

SD 
Elever 

M 
Lærere 

SD 
Lærere 

Forklare emnets faglige relevans 3,6 1,54 5,6 0,72 

Besvare de faglige nøglespørgsmål 3,4 1,37 4,8 1,09 

Lave delemneoversigter 3,4 1,52 4,8 1,09 

Lave og besvare arbejdsspørgsmål  4,0 1,45 4,6 1,74 

Bruge elev-venlige ordforklaringer 3,6 1,58 4,9 1,27 

Lave ordkendskabsrutinen 3,5 1,47 4,4 1,70 

Faglærernes vurdering af VIS-rutinens synliggørelse af elevernes 
faglige læring? 

 (1 = slet ikke til 6 = i høj grad) 

Lærerne tilkendegav, at VIS-rutinen i ganske høj grad bidrog til, at de fik 
overblik over elevernes faglige udbytte (M= 5,00, SD = 0,71). 

Elever/lærermotivation for VIS-rutinens aktiviteter 



 

Konklusioner 
  
VIS-rutinen har til formål at understøtte læringsmålstyret undervisning. 
Faglærernes og elevernes evalueringer viste, at VIS-rutinen opfyldte dette 
formål.  

Historielærerne vurderede således, at:  

• VIS-rutinen i høj grad bidrog til at synliggøre elevernes faglige læring 
 

• VIS-rutinens aktiviteter var relevante for historieundervisningen 
 

• Historielærerne anbefalede i høj grad VIS-rutinens aktiviteter til andre 
kolleger. 
 

• Eleverne vurderede – i lighed med deres lærere -, at elevens emneplan 
havde hjulpet dem med at få overblik over det emne, de skulle arbejde 
med. 
 

• Faglærernes ønsker (gennemsnitsscorer) om at arbejde med VIS-
rutinens aktiviteter i andre emner var klart over middel, mens elevernes 
holdning til VIS-rutinens aktiviteter lå i middelområdet. 



 

Udfordringer 
 
• Fagintegreret læseundervisning: hvem har ansvaret for at undervise 

eleverne i de forskellige strategier og redskaber? 
 

• Fagdidaktiske traditioner (den mundtlige formidling) 
 

• Elevernes holdning til læsearbejdet i faget 
 

• Elevernes fagsproglige formåen 
 



 

VIS-rutinen: styrkelse af elevernes faglige 
sammenhængsforståelse (kl. 13-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Emnets faglige relevans formuleret i elev-venligt sprog 
 

2. Emnets faglige mål formuleret som nøglespørgsmål 
 

3. Del-emneoversigt (begrebskort)  



 

Hvorfor krigen 1864 i historieundervisningen? 
 
1864 er historie, dvs. fortid – og dog. Fortællingerne om 1864 lever i bedste 
velgående, derfor er undervisning i krigen 1864 fortsat relevant og aktuel 
undervisning. 
Da den danske stat efter den kolde krigs ophør grundlæggende har ændret sin 
udenrigspolitik fra en nedtonet ikke-intervenerende alliancepolitik til en mere 
udadvendt aktivistisk udenrigspolitik, som bl.a. har afstedkommet dansk deltagelse i 
et antal krige og konflikter i verden – overvejende i Mellemøsten og Afghanistan – og 
hvor danske piloter og jordpersonel lige nu deltager i bekæmpelsen af IS i Irak (Syrien) 
er emnet krig og fred vigtigt og væsentligt, hvorfor undervisning i dette emne er 
yderst relevant. 
Min pointe er bl.a. pba. ovenstående, at emnet krigen 1864 alene eller som en del af 
temaet krig og fred, jf. W. Klafkis kategoriale dannelsestænkning og hans epokale 
nøglebegreber, er et både relevant og eksemplarisk undervisningsemne. Emnet 
indeholder derfor væsentlige, vedkommende og perspektiverende potentialer Krigen 
1864 handler om de grundlæggende meget væsentlige spørgsmål hvorfor krig og 
hvordan fred.  
Krigen 1864 og dens virkningshistorie spiller fortsat en stor rolle for den danske 
nationale identitet og for vores selvforståelse samt forståelse af vores store nabo mod 
syd - Tyskland. Viden om og indsigt i disse områder kvalificerer og styrker elevernes 
historiske bevidsthed.” 

"Af Jens Pietras fra fagbladet ”Historie og samfundsfag” 

Emnets faglige relevans – formuleret for  fagfolk 



 
    1. Fokus på emnet i faget - emnets historiefaglige relevans  

 
 

 
• Hvorfor dette emne? 

 
• Hvordan hænger det sammen med andre emner, vi arbejder 

med i faget? 
 

 



 

2. Fokus på emnet i faget - emnets faglige mål formuleret 
som nøglespørgsmål  
 
 
• Klare faglige mål har stor betydning for  
      elevernes faglige læring. 

 
• Faglige mål formuleret som  
      (nøgle)spørgsmål støtter elevernes faglige læring  
   
• Faglige nøglespørgsmål understøtter lærers/elevers evaluering af 

elevernes faglige udbytte 
 



 
    Fokus på emnet i faget - emnets historiefaglige relevans  

 
1. Gruppeopgaver  

 
a. Formulér emnets (1864 – Danmark bliver  
 mindre) historiefaglige relevans i elev-venligt  
 sprog.  

 
b. Formulér faglige nøglespørgsmål til afsnittet 1864.  

 
2. Kort opsamling i plenum 
 



  
1864 - Danmark bliver mindre er et vigtigt emne i 
dansk historieundervisning, fordi krigen og dens 
følger har påvirket vores forståelse af, hvad det vil sige 
at være dansk, og fordi det viser, hvordan afgørende 
beslutninger i Danmark har været afhængige af 
magtforhold og politik i andre lande i Europa.  
 
 

Hvorfor er dette et vigtigt emne i faget historie? 



 

1. Hvordan har det danske rige udviklet sig gennem 
tiden, og hvad har drevet forandringerne? 

 

2. Hvordan var magtforholdet de europæiske stater 
imellem, og hvilken betydning har det haft for det 
danske riges størrelse og betydning? 

 

Hvilke faglige nøglespørgsmål skal vi arbejde med? 



 

3. Fokus på emnet i faget 
 
Del-emneoversigten 

 
• Formål  
      at eleverne får et samlet visuelt overblik over (del)emnets  
      struktur og sammenhængen mellem centrale begivenheder/  
      elementer. 
 
• Struktur 
      Del-emneoversigten er et begrebskort: en grafisk figur  
      (ofte et trædiagram), hvor relationen mellem  
      elementerne i figuren er benævnt. 
     
   



 
Fokus på teksten: Del-emneoversigter 
 
Hvorfor? 

 
• Forskning viser, at begrebskort er et effektivt læringsredskab – 

velegnet til at huske og overføre viden i mange faglige discipliner. 
(Nesbit & Adesope, 2006)  
 

• Del-emneoversigter (begrebskort) skaber et godt udgangspunkt for 
drøftelser af vigtige faglige sammenhænge og processer  
 

• Del-emneoversigter hjælper lærer og elever til at evaluere, om 
eleverne har forstået delemnets problemstilling/sammenhæng. 
 



 
Del-emneoversigter - hvordan? 
 
Begrebskort består af udsagn med 
 
• to centrale faglige elementer (i tekstbokse) 

 
• streger, der forbinder disse elementer – gerne med en pil, der 

viser retningen af relationen 
 

• betegnelser på relationen mellem to elementer. 
 

Naturvidenskabens 
fremgang 

Oplysningstiden 
m

edfører 



 
Del-emneoversigter – navn på relationen 
 
Overskrifterne tydeliggør relationen mellem begreberne og er derfor 
altid forskellige former for udsagnsord, fx:  
 
- Er/indeholder/er led i… 
- Kan opdeles i 
- Findes i 
- Fører til 
- Sammenholdes i 
- Diskuterer 
- Problematiseres i 
- Forårsager 
- Har indflydelse på 
- Viser sig ved 

 



Næsten alle samfund 
har haft slaver

En definition af slave: et menneske, 
der ikke er herre over sig selv og 

ikke får løn for sit arbejde

    Krig og fattigdom oplysningstiden

Demokratiske ideer 
og humanisme

Baggrund (om slaveri)

Findes i

 ændres iskyldes

Indledes med

medfører

Naturvidenskabens 
fremtog medfører

medfører

Ændret syn på slaverFører tilSlaveriets ophævelse

konkluderer

Slaveriets historie 
hjælper os med at forstå 

os selv

Begrebskort over baggrundsafsnit til ‘Slaveri – før og nu’                                                         



 

Gruppeopgave: Lav en del-emneoversigt til 1864 – 
Danmark bliver mindre 
 
Brug de 14 brikker på arket til at udforme en del-emneoversigt (et 
begrebskort).   
 
1. Beslut først, om I mangler væsentlige elementer. Hvis dette er 

tilfældet, kan I lave et/nogle elementer vha. de hvide brikker. 
 

2. Sæt alle brikker op i relation til hinanden på et stort hvidt A3-ark 
(husk at sætte dem fast, når I er enige om strukturen).  
 

3. Tegn streger (pile), der markerer retningen for relationen mellem 
brikkerne. 
 

4. Skriv relationen mellem emnerne, dvs. et verbum/verbal forbindelse, 
der marker relationen, på hver streg (fører til, viser, bestemmer, er 
del af osv.).  
 

• https://bubbl us/ 

https://bubbl.us/


Fælles forfatning for 
hele Danmark 

  

Dansk national-liberal 
regering 

  

Kong Christian 9. 
  

Hertugdømmet Slesvig  
  

Det tyske forbund 
(Preussen og Østrig) 

  

Tvunget dansk 
skole/kirkesprog  

 i Slesvig 
  

Hertugdømmet Holsten Novemberforfatningen 
  

Preusserne besætter 
Holsten 

  

Danskerne må forlade 
Dannevirke 

(Kilde 6) 

Fredsforhandlinger i 
London (deling af 

Slesvig mellem Danmark 
og Preussen) 

  

Kong Christian afslår 
fredsforslag 

18.april 1864  
Preusserne erobrer 

Dybbøl 
(kilde, 7, 8, 9 og 10) 

  

Danmark mister Slesvig 
    

  

  
 
 
 

  



Danmark – landet og folket, delemne 2: 1864 – Danmark 
bliver mindre 

En fælles forfatning for hele Danmark 

Dansk national-liberal regering 

Østrig og Preussen besætter Holsten.  

tvunget dansk sprog i Slesvig 

Kong Christian 9. 

sammen med 

indfører 

resulterer i  

vedtager 

Danskerne må forlade Dannevirke 
(kilde 6). 

fører til 

Christian 9 må afstå Slesvig, Holsten og 
Lauenborg 30/10 1864. 

Hertugdømmet 
Slesvig 

Det tyske forbund  
(Preussen og (Østrig) 

vil have 
vil være  
del af 

Preusserne erobrer Dybbøl april 1864 
(kilde 7, 8, 9 og 10). 

Hertugdømmet Holsten 

Novemberforfatning fra 1863 

Fredsforhandlinger i London 
(deling af Slesvig) 

Skal udforme 

Kong Christian afslår men 



 

VIS-rutinen: Styrkelse af elevens faglige ordkendskab  
(kl. 14-15.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et nærmere kig på 
 
1. Udfordrende fagord og begreber forklaret i elev-venligt sprog 

 
2. VIS-rutinens arbejde med centrale fagord og begreber: ‘Rundt om 

ordet’ 



 

Danmark – landet og folket: 1864 – Danmark bliver mindre 
 

Gruppeopgave:  

1. Er der ord på listen, der ikke behøver en forklaring eller et mere 
dybdegående ordarbejde (fx er forklaret i teksten)?  
 

2. Udpeg vigtige fagord/begreber, som elevene skal kende rigtig godt. 
Marker med én farve.  
 

3. Udpeg fagord/begreber, som vanskeliggør elevernes forståelse af tekstens 
indhold, og som derfor bør forklares. Markér med en anden farve. 

4. Hæng jeres forslag op på væggen. 

 



Danmark – landet og folket: 1864 – Danmark bliver mindre 

Fagord og begreber i tekstens afsnit 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 

 
forfatning*, Det tyske forbund, national-liberal, kirke-skolesprog, 
Preussen*, sogne, Rigsdagen  
 
Krigen: Novemberforfatningen, Dannevirke*, ultimatum, skanserne, 
øverstkommanderende, fæstningsværker, modernisering, udrustede  
 
Kilde 9: fornemmelsen, brystværnet, parallel, skrattende, kolonnen  
 
Stormen på Dybbøl: skyttegrave, våbenhvile, fredskonference  
 
Kilde 10: dæmonisk, stormfaner, ingenmandsland*, oversået, skarer, 
bajonetter, faskiner*, stormstiger, kardæsker*, forbindingspladserne, 
skansekanterne   
 

 
7 
 
 
8 
  
 
5 
 
3 
 
11 



               Centrale fagord                          Udfordrende fagord 
Ord i 
afsnit 

 
1. Afsnit 1: forfatning*, Det tyske forbund, national-liberal, 

kirke-skolesprog, Preussen*, sogne, Rigsdagen 
  

2. Krigen: Novemberforfatningen, Dannevirke*, 
ultimatum, øverstkommanderende, skanserne, 
fæstningsværker, modernisering, udrustede 
  

3. Kilde 9: fornemmelsen, brystværnet, parallel, 
skrattende, kolonnen 
  

4. Stormen på Dybbøl: skyttegrave, våbenhvile, 
fredskonference 
  

5. Kilde 10: dæmonisk, stormfaner, ingenmandsland*, 
oversået, skarer, bajonetter, faskiner*, stormstiger, 
kardæsker*, forbindingspladserne, skansekanterne 

  
6 
  
  
8 
  
  
5 
  
 
3 
  
 
11 



Udfordrende fagord En forklaring som hjælper dig til at forstå teksten  
  
Preussen 
Dansk kirke-skolesprog 
Sogne 
Rigsdagen (*) 
 
Krigen: 
Novemberforfatningen 
Dannevirke (*) 
Øverstkommanderende 
Skanserne 
Fæstningsværker 
Modernisering 
Udrustede 
 
Kilde 9: 
Fornemmelsen 
Brystværnet 
 
Parallel 
 
Skrattende 
kolonnen 

  

  
Stort og magtfuldt tysk hertugdømme og kongerige fra 1701.  
Man skulle tale dansk i skolen og i kirken i Slesvig, selv om folk talte tysk hjemme. 
Landområde, der har en fælles kirke 
Datidens folketing; rigsdagen havde to dele: landstinget og folketinget 
  
 
Ny forfatning fra 1863, der gjaldt i kongeriget Danmark og Slesvig, men ikke i Holsten. 
Lang vold med fæstningsværk i Slesvig mod grænsen til Holsten 
Den person, der har ansvaret for den danske hær i området 
Et stort anlæg eller et bygningsværk til at forsvare landet mod fjender 
forsvarsanlæg (fx bygninger og volde) 
at forbedre, lave nyt 
at der var volde, bygninger eller våben at forsvare sig med 
  
 
At have en ide om, at noget er ved at ske 
en mur eller en forhøjning af jord, der skal beskytte ("værne brystet") mod 
beskydning i krig 
Preussernes skyttegrav, der lå parallelt (på lige linje med)med de danske 
forsvarsværker 
Høj skærende lyd som fra gevær 
lang række af køretøjer eller personer som bevæger sig samlet af sted efter hinanden 



Udfordrende fagord En forklaring som hjælper dig til at forstå teksten  
  
Stormen på Dybbøl: 
Skyttegrave 
 
Våbenhvile 
Fredskonference 
 
Kilde 10:  
Dæmonisk 
Stormfaner 
Ingenmandsland (*) 
Oversået 
Skarer 
Bajonetter 
Faskiner (*) 
Stormstiger 
Kardæsker 
forbindingspladserne 
skansekanterne 
  

  
  
gravet rende (fordybning) hvor soldater kan stå i dækning, mens de skyder 
eller bliver beskudt 
Aftalt pause i krigshandlinger 
krigsparters forhandling eller rådslagning om at skabe eller opretholde fred i 
et område 
  
Ondt, grusomt 
Flag, der blev brugt til at signalere starten på et angreb 
Området mellem de krigende parter 
Fuld af 
Store grupper af mennesker 
lang, spids (og skarp) metalstykke til at sætte på et gevær til at stikke med 
Bundt grene der bruges som skjold 
Stiger til at kravle op over forsvarsvoldene 
projektil (kugle) til svært skyts, der består af en beholder fyldt med kugler 
steder hvor der er læger til at forbinde soldaternes sår 
kanten på forsvarsværket 



 
VIS, ordkendskabs-rutinen 
 
• Et grundigt arbejde med udvalgte faglige nøglebegreber 

 
Formål 
 
• At eleverne får et aktivt ordkendskab til begreberne. 
 
Kræver 
 
• At læreren selv bruger ordene aktivt  
     og forventer, at eleverne gør det 

 
 



 

Rundt om Ordet (VIS-ordkendskabsrutine) 
 

Rundt om ordet indeholder en række opgaver, som skal sikre en 
dybere bearbejdning af ordets/ begrebets betydning og funktion: 
 

• Fagordets kategori (overbegreb) 

• Elevens aktuelle viden om ordet  

• Tekstens informationer om ordet  

• Uklarheder i forståelsen af ordet  

• Eksempler på ordet 

• Eksempler på, hvad ordet ikke er 

• En definition på ordet 

 





Opgave 
 
Udfyld ‘Rundt om  ordet’ 
for et af følgende fagord 
 
• Forfatning 

 
• Rigsdag 

 



 Fagordet:  Forfatning    Overbegreb: Regler (Styreredskab) 
 

 Brainstorm om ordet  Hvad siger teksten?  Hvad ved du stadig ikke? 
Nedskrevne regler for 
hvad det gælder i et land 
Besluttes af folketing eller 
kongen 

Med Grundloven - Fælles 
forfatning for hele riget  
Besluttes af Rigsdagen 
(folketing og landsting) 

Hvad er forskellen på en lov 
og en forfatning? 
Hvorfor kunne andre lande 
bestemme over danske 
love? 
Hvad er en fri forfatning? 

 Dette er et eksempel på ordet  Dette er ikke et eksempel på ordet 

Novemberforfatningen 
En fri forfatning 

En finanslov 
Verdenserklæringen om 
Menneskerettighederne  

Min definition på ordet:  
En forfatning er de overordnede linjer for, hvordan landet skal styres 
En ordbogsdefinition på ordet:  
En forfatning er det samlede sæt af regler for en stats styreform og organisation. Disse er nedskrevet i 
Grundloven. 

RUNDT OM ORDET 
                          



 Fagordet:  Rigsdagen    Overbegreb: den lovgivende magt 
 

 Brainstorm om ordet  Hvad siger teksten?  Hvad ved du stadig ikke? 
Svarer til foketinget Fælles forfatning for hele 

riget  
Besluttes af Rigsdagen 
(folketing og landsting) 

Hvem sad i 
folketinget/landstinget? 
Hvorfor var der to ting? 
Hvorfor har vi ikke det i 
dag? 

 Dette er et eksempel på ordet  Dette er ikke et eksempel på ordet 

Parlament 
Senatet i USA 

En enehersker, konge, kejser 
tyran, præstestyre  

Min definition på ordet:  
En rigsdag er et lands øverste magt 
En ordbogsdefinition på ordet:  

En rigsdag er en folkevalgt forsamling der udgør et lands øverste lovgivende magt  

RUNDT OM ORDET 
                          



VIS-rutinens grafiske figurer 









 
VIS-rutinen: muligheder og udfordringer 
 
1. Fagintegreret læseundervisning 
2. Læringsmålsbaseret undervisning 
3. Fokus på aktiv elevdeltagelse 
4. Fokus på elevens selvstændige videnstilegnelse 
5. Øget bevidsthed om fagets metoder og redskaber 
 
MEN 
 
1. Eleverne skal arbejde mere i dybden med det faglige stof 

Eleverne skal læse og anvende informationer i fagtekster om 
emnet. 
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