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Rigsarkivets digitale undervisningstilbud

Arkivar, seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen

Rigsarkivet Viborg

til grundskolen, ungdomsuddannelserne og universiteterne

- hvordan og hvorfor?

Arkiver og kulturarv i brug

Aarhus Stadsarkiv, 2. juni 2016
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Hvem er vi?

Rigsarkivet

1 arbejdende projektleder

3 arkivarer – alle forskere
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s Skoleteam

Etableret primo 2014

Aargang 0 (www.aargang0.dk)

lanceret aug. 2012
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Formålet med os

At slå hul igennem til nye brugergrupper
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For at øge vores nytteværdi for samfundet

For at brande os selv og arkivverdenen

Elever og studerende:

• At gøre dem til medskabere af historien

• At gøre dem til kritiske læsere

• …dvs at få dem til at bruge kilder på en bevidst måde

For at øge kendskabet til Rigsarkivet generelt



4

Antal brugere af undervisningstilbuddene
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Det overordnede princip: Fødekæden

Universitet Kildepakker

Ungdomsudd. Gymnasiepakker

Tidslinjer

TidslinjerGrundskole
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www.sa.dk → undervisning og forskning
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Videregående: kildepakkerne
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En tematisk afgrænset samling af digitaliserede og webpublicerede arkivalier, der 

stammer fra forskellige arkivskabere og arkivserier

En kildepakke: ca. 25.000 billeder ~ ca. 50 bind/pakker

Kildepakker:

• Dansk byhistorie 1750-1950

• Fængsel og straf 1800-1925

• Socialhistorie og lokalhistorie 1780-1820

• Krigen 1864

• Forsvar for demokrati i mellemkrigstiden

• Flygtninge og indvandrere 1650-2000 (2016)

• Intropakken (med arbejdsspørgsmål)

I samarbejde med universitetsundervisere
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Hvorfor?
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Ungdomsuddannelserne: gymnasiepakker
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Et eller flere kildesæt knyttet til et kernestofområde – med tilhørende 

undervisningsforløb

Gymnasiepakken ”Menneskerettigheder”

• Kildesæt om Jens Nielsen (dødsstraf – 1892; pt. topscorer!)

• Kildesæt om Nielsine Nielsen (retten til uddannelse - 1875)

Gymnasielærere udarbejder forslag til undervisningsforløb
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Grundskole og ungdomsudd.: tidslinjer
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En tematisk afgrænset tidslinje med nedslag, der indeholder (korte) kildetekster 

med tilhørende arbejdsspørgsmål

Tidslinjer

• Invasionen 9. april 1940

• Den danske slavehandel

• Forsvar for demokrati i 

mellemkrigstiden

• Krigen 1864

• Kvindernes vej til stemmeret

• National identitet i 

Sønderjylland

• Farlig seksualitet (2016)

• Flygtninge og indvandrere 

(2016)
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Uventet brug: Kildekataloget
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En liste over samtlige didaktiserede kilder i vores undervisningstilbud, indekseret 

efter tema, type og periode

Listen indeholder

• Kort beskrivelse

• Links til original, afskrift og det 

tilbud, som kilden indgår i

Foreslået af lærer – og meget populær

• Til lærere

• Til elever
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Hjælp udefra
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Vores erfaring er helt uomtvisteligt, at resultatet (som regel…) bliver bedre og 

mere nyttigt, hvis processen involverer andre end bare os selv

Didaktikere har læst og kommenteret materialet

Professionel og praktisk hjælp til design 

Universitets- og gymnasielærere involveret i tema- og kildevalg

Gymnasielærere har udarbejdet forslag til konkrete undervisningsforløb

Fokusgrupper bestående af grundskole- og gymnasielærere

Tests i grundskole- og gymnasieklasser på forskellige tidspunkter i processen

Målgrupperne

Konsulenter
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Markedsføring
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Vi laver supergodt undervisningsmateriale – men hwa’ nytter’et, hvis der ikke er 

nogen, der ved det?

Stande på messer (læringsfestivalen og skolemessen)

Oplæg på konferencer og seminarer

En årlig skolekonkurrence med udgangspunkt i et af vores tilbud

Udsendelse af markedsføringsmateriale til skoler

Annoncering i ”Folkeskolen”, GL-bladet, pop-up reklamer på nettet

Nyhedsbreve til ”medlemmer”

Etablering af links hos samarbejdspartnere (fx danmarkshistorien.dk)

”Passivt”

”Aktivt”

”Som ringe i vandet”-princippet…
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Tak!
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