
Tilbage i tiden  
Middelalderprojekt  

med skole, bibliotek, kirke og museum 
 

V/ Læringskonsulent Dorte Kamstrup 

Antvorskov Skole 



 
Levende historie, levende ord,  
levende lys og levende kirke 

Formål med eventen  

At lave et tværfagligt forløb med læsning af tekster som fælles omdrejningspunkt.  

Eleverne skal arbejde tekstbevidst og kildekritisk med tekster i spændingsfeltet mellem historiske fakta og fiktive 

fortællinger.  

 

Midt i byen ligger en af de ældste teglstenskirker i Danmark, nemlig Sankt Mikkels Kirke bygget i 1300-tallet, og i den 

sydlige ende af byen ligger ruinerne af Antvorskov Kloster, der blev overdraget til munkeordenen johanniterne i 1164 af 

kong Valdemar den Store.  Med afsæt i middelalderen i Slagelse og i Danmark skal de opleve middelalderen frem til 

reformationen gennem historiske faktuelle beretninger, fiktive historiske fortællinger, myter, sagn og salmer.  

 

De skal i forløbet arbejde såvel receptivt som produktivt. De skal læse og lytte for efterfølgende at kunne formidle 

gennem sang, oplæsning og faglig formidling.  

 





Projektet i 2014  
Slutmål for forløbet 
  

Dansk 

Fælles mål – Trinmål efter 6. klasse: 

Kunne læse op med tydelig artikulation og fortolkende betoning 

Kunne bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål 

Kunne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form  

Kunne søge information på en systematisk og kritisk måde  

  

Undervisningsmål – Eleverne skal ved forløbet slutning: 

Kende til historiske romaner i spændingsfeltet mellem fiktion og fakta 

Kende forskellen på at læse fiktion og sagprosa – to sæt læsebriller 

Kunne redegøre for forskellen på historiske beretninger og historiske sagn og myter – forskellen mellem objektive beretninger og fiktive fortællinger 

Kunne lave en faglig formidling og/ eller en øvet oplæsning af en tekst 

Have arbejdet med faglig formidling om den lokale middelalder via multimediepræsentationer og ide forbindelse have arbejdet med informationssøgning 

  

Historie 

Middelalderen som periode i Slagelse og Danmark (1050-1536 (slutter med reformationen i 1536)) 

  

Følgende kanonpunkter indgår i 2. forløb i historie: Fra Kalmarunionen (1397-1523) til Statskuppet 1660. Derfor passer middelalderen som periode meget fint ind her. 

 



Levende lokalhistorie 
 Eleverne skal erfare, at den gode historie ligger gemt 

overalt.  
  
 Hvorfor hedder Slagelse egentlig Slagelse?  
 Hvem er den skikkelse, der er på alle kloakdæksler i 

Slagelse bymidte?  
 Er Hellig Anders mere end et bageri og en vej?  
 Har Slagelse klosteret nogensinde været et kloster? Hvorfor 

holder man Sct. Michaels nat i Slagelse?  
 Og hvem var egentlig Sct. Michael?  
 Hvorfor hedder det Sct. Michaels nat, men Sct. Mikkels 

Kirken?  



Inspiration til forløbet - dansk 



Inspiration til forløbet - historie 



Inspiration til forløbet - religion 

Besøg af præst ved Antvorskov kirke Sine Sofie 
  

 8.00-8.15 Tid til en kop morgenkaffe med mig 
 hvis du/I har lyst J 
  
 8.15-9.00  Lotte (dansklærer) og 6. A (lokale B8) 
 
 9.00-9.45  Anne Mie (dansklærer) og 6. C (lokale B4) 
 
 9.45-10.00    Pause 
 
 10.00-10.45  Sofie (dansklærer) og 6. B (Lokale B2) 

 





Eleverne vil bl.a. komme til at 
• opleve den dramatiske middelalder i børne- og ungdomsfilmen ’Ørnens 

øje’ 
 

• leve sig ind i middelalderen og ikke mindst selv tage del i den og påvirke 
historiens gang gennem computerspillet ’Pesten’  
 

• vandre i Slagelse middelalderby med Rune Ottogreen Lundberg 
 

• søge oplysninger om middelalderen og lokalhistorien sammen med 
bibliotekar ved Slagelse Bibliotekerne Kirsten Slot Larsen 
 

• lære at synge salmen ’Kom, Gud Helligånd, kom brat!’ til den fine 
middelaldermelodi fra det 12. århundrede sammen med præst ved 
Antvorskov Kirke Sine Sofie Sørensen. 



Elevernes eget arbejde 

• Informationssøgning 

• Læsning af skøn- og faglitteratur 

• Faglig formidling via: 

  Mundtlig formidling – talekort 

  Øvet oplæsning af skønlitterær tekst 

  Små film lavet på telefon ud fra drejebøger 

  Multimediepræsentationer med Prezi 

 



Middelalderevent januar 2014 



Pressedækning 

http://vimeo.com/seffafilm/revi
ew/85335441/5fecac415c 

 

http://vimeo.com/seffafilm/revi
ew/89182238/1b2c4a5060 

http://vimeo.com/seffafilm/review/85335441/5fecac415c
http://vimeo.com/seffafilm/review/85335441/5fecac415c
http://vimeo.com/seffafilm/review/89182238/1b2c4a5060
http://vimeo.com/seffafilm/review/89182238/1b2c4a5060


 
 
 
 

Projektet i 2015 
Fra undervisningsmål til læringsmål 







2014 vs. 2015 


