
KOM UD OG LÆR!
- om Middelalderen 

Middelalderen er en spændende tid med byggeri af kirker og borge - og en svær tid 
med krige, sult og pestepidemier.

Konge, kirke og adel
Vi opsøger sporene efter Middelalderen: Kirken og herregården, der sad på magten i 
lokalområdet. Over dem var Gud og kongen og herfra kom retningslinjerne for livet, 
som det formede sig i datidens landsby. Med munkene og den nye tro sydfra kom også 
nye planter og nye teknikker til landsbyen.

Et billede af Middelalderen
I forløbet tegner vi et billede af livet i landsbyen i Middelalderen.
Hvem bestemte? Hvordan levede man? Hvad troede man på? Gennem tegninger og 
displays genskabes middelalderens landsby.
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Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

På tur Tilbage i 
klassen

Præsentation 
og evaluering

2 timer 2 timer 4 timer 2 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for Historie:

• Du kan fortælle om spor fra Middelalderen i
nærheden af skolen.

• Du kan placere Middelalderen på en tidslinje.

• Du har kendskab til hvilken tro man havde i 
Middelalderen

Læringsmål for IT:

• Du kan finde digitale kort på kommunens 
hjemmeside og kopiere udsnit af kort og luftfotos

• Du kan skanne gamle billeder og printe dem ud
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Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  

Timerne kan samles på temadage eller fordeles over flere uger. Turen på 4 timer kan evt. være 2 x 2 timer.

Forløb 12   Middelalderen



Konge, adel og kirke
I Middelalderen blev landet for alvor kristent og 
magten delt mellem kongen, adelen og kirken. 

Det var også en urolig tid med strid om kongemagten 
og stormænd, der byggede deres egne borge.

Baggrundshistorien
Baggrundsmaterialet ”Middelalder” læses højt og I 
taler sammen om historien.
Tal sammen om ordene…

Kristne stednavne
Sammen ser klassen på gamle kort og luftfotos. 
De findes på Hedensted Kommunes hjemmeside –
hedensted.dk – søg efter ”Digitale kort”.

For at eleverne kan orientere sig, kan I tale om, hvor 
de bor (evt. zoome ind på deres bolig) og hvor turen 
går hen. 

Gruppearbejde
Eleverne deles i grupper på 3-4 og de enkelte grupper 
arbejder f.eks. med:

• Kirken i Middelalderen
• Abbed Jens og de tyske røvere
• Stednavne
• Munkenes planter
• Opfindelser

Elevernes forberedelse:
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Kirken
Middelalderen er kirkebygningstid, så eleverne 
besøger kirken og danner sig et indtryk af dens 
udseende i Middelalderen. Kirkernes kalkmalerier 
stammer fra Middelalderen.

Adelby og udflytterby
Fra den gamle kirkeby cykler vi ud til en af 
Middelalderens udflytterbyer.  Ofte fældede man 
skov for at få plads til den nye landsby. Der var altså 
træ nok, så gårdene var bygget helt af træ – de 
såkaldte bulhuse.

Voldsteder og borge
I Middelalderen var der også ufredstider, så den 
lokale stormand byggede et forsvarstårn eller en lille 
borg på et svært tilgængeligt voldsted. Eleverne ser 
på voldstedet og besøger riddertiden i fantasien.

Biskopper og munke
I den katolske tid havde kirken stor magt og ejede 
ofte gårde i landsbyerne. Biskoppen i Århus og 
munkene i Øm Kloster satte deres præg på egnen. 
F.eks. betyder Bisholt – en udflytterby fra kirkebyen
Glud – bispens skov. 

På havevandring
I en velassorteret have finder vi nogle af de mange 
urter, der kom hertil med munkene sydfra. 

Nye køkkenurter, krydderurter og lægeurter fandt 
plads i klostrenes haver og bredte sig siden til både 
herre-, præste- og bondegårde.
Vi dufter og smager på urterne og laver en lille 
samling til vindueskarmen.

På middelaldertur:
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Grupperne samler deres viden på posters med 
billeder og tekst.

Der findes yderligere viden om Middelalderen –
se baggrundsmateriale.  

Kirken
Der laves en oversigt over kirkens elementer fra 
Middelalderen. Hvordan kan man se, at kirken 
stammer helt tilbage fra Middelalderen?
Hvilke kirker i nærheden har kalkmalerier?
Hvad forestiller kalkmalerierne?

Lege og spil
Det er populært at lege, spille, danse og synge i  
Middelalderen. Især på middelaldermarkederne er 
der gang i al slags gøgl. 
Eleverne finder eksempler på gøgl og optræden.

Krydderurter
Billeder af munkenes planter printes ud. 
Evt. hjembragte planter passes godt i vindueskarmen 
Afklippede grene, blade o.lign. lægges i pres.

Opfindelser
Hvordan virker en vandmølle?
Ved hjælp af søgning baggrundsmaterialet og søgning 
på nettet studeres møllernes virkemåde.

Tilbage på skolen:
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Man skal ikke holde sin viden for sig selv – så 
eleverne laver en udstilling på skolen, hvor de 
formidler Middelalder for deres skolekammerater.

Kalkmalerier
Eleverne lader sig inspirere af kalkmalerierne og laver 
deres egne tegninger. Det kan være efterligninger af 
Middelalderens kalkmalerier eller måske sådan som 
kalkmalerier kunne se ud, hvis de blev malet i dag.

Planteudstilling
Eleverne laver en planteudstilling på skole med nogle 
af munkenes planter (eller billeder af dem).

Der er skilte ved planterne med navne og anvendelse.

Mølleposter
Lav f.eks. tegninger der viser, hvordan vandet får 
møllehjulet til at dreje og hvordan kraften går videre 
til møllens kværne.

Middelalderhygge
Der inviteres til middelalderlig hyggetime med gøgl 
og underholdning.

På dramatisk form fortælles om oplevelserne på 
Middelalderturen. Spændingen stiger, når gøglerne 
hujer, jonglerer og springer badut.

Der serveres myntete til de besøgende.

Formidling:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Baggrundsmateriale:
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Glud-Hjarnø Sogns historie, Jens P. Baungaard

Danmarks Kirker: http://danmarkskirker.natmus.dk/

Kenddinlandsby.dk – søg efter stederne

Hedensted.dk – søg efter digitale kort

Abbed Jens og de tyske røvere: se jensgaard.dk
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Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med et tema om Middelalderen vil der være meget at 
hente på Glud Museum, der har en enestående 
samling gamle landbrugsredskaber. 
Hjortsvang Museum fortæller historien om Kong 
Valdemars ridt, der gik ned over egnen omkring 
Uldum.

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 
religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum: Glud Museum
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