
Bilag 1: Spørgeskemaer fra 5 klasse vedrørende clioforløb om sygdomme 

Elevernes navne er forkortet til forbogstav 

 

Navn: K 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

Lært om forskellige sygdomme, som pest 

  

Hvad har du lært om sygdomme? 

At man hurtigt kan være syg 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja og nej. Jeg synes at det er en god ide at lære om sygdomme. 

  

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

At vi kunne gøre noget andet end at se film og læse. 

  

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Nok da vi læste om pest. 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det kan være sjovt! 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Det var sjovere end de andre emner. 

  

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

7/10 



 Navn: L 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

Vi har set små film om de forskellige sygdomme og læst. 

Hvad har du lært om sygdomme? 

De fyldte/fylder meget (på en dårlig måde). Det var svært i gamle dage. 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja og nej. Jeg synes det var meget spændende, men nu vil jeg nok også gerne videre. 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

At lave noget andet end bare at se film og læse hele tiden. Måske noget mere bevægelse. 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Nok da vi læste om pest, fordi jeg havde allerede hørt om det, og så lærte jeg mere om det. 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Sjovt! Det er sjovere at lærer på den måde. 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

8/10 

  

  

  

 

 

 

 



Navn: N 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

Noget gruppearbejde og nogle aktiviteter 

Hvad har du lært om sygdomme? 

Om hvordan sygdomme spreder sig og om forskellige sygdomme der var i gamle dage. 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja fordi jeg godt kan lige at lære mere 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Det er fint allerede. 

  

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Det med tyberkolose, var spændende og så lavede vi også noget gruppearbejde som fungerede godt, 
fordi man også skulle læse noget tekst og at man skulle se nogle videoer 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Godt der er sjovt og man skal ikke bare sidde og høre på en lærer snakke 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja fordi det er jo sjovere end at høre på læreren snakke 

  

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

6-7 fordi det var spændende og sjovt 

  

  

  

  

 



Navn: M 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

Lært om forskellige sygdomme. 

Hvad har du lært om sygdomme? 

Det fyldte/fylder (på en dårlig måde), det var svært i gamle dage. 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja og nej. Det er både spændende og lidt kedeligt. 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Noget lidt andet en at læse og måske bevæge os lidt. 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Pest 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Meget sjovt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Nok at lave aktiviteter 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

5/10 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: S 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

Vi har lært om pesten og de vald lande tog når en by blev smittet, og vi har lært om tuberkolose og 
kampen mod den. 

Hvad har du lært om sygdomme? 

At mange sygdomme blev transporteret gennem skibe med vare fra andre land, og så blev folk 
smittet i handels byerne 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Måske lidt mindre larm. Jeg ved godt vi også selv er med til det men stadig. 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Da vi læste teksterne 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

God 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja det ar ok, jeg synes det var sjovt at lave sin egen lov. 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

7.5/10 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: B 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

VI har læst og set videoer om sygdomme, lavet opgaver og snakket om sygdommen en masse 
øvelser og spil 

Hvad har du lært om sygdomme? 

At man fik sorte knopper af den og at den startede i Itlaien 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja jeg elsker at lære om sygdomme 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Ingenting 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

I video-klippene fordi jeg synes det er spændende når jeg også kan se billeder til historien 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det er fedt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Det var fint nok, især den der øvelse med hvad vi ville gøre hvis vi var lederne og skulle bestemme 
hvad der skulle ske 

  

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

8,5 

  

  

  

  

  

  



Navn: A 

  

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 En masse ting 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 At der er farligt, og symtomerne 

Har du lyst til at lære mere? 

Ikke rigtigt, det er kedeligt når man har om det samme hver gang 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Lave noget sjovt udenfor 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Godt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Fint nok, det var sjovt med øvelserne 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

7 god læring 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: M 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Gruppearbejde og skrevet 

Hvad har du lært om sygdomme? 

  

Har du lyst til at lære mere? 

Ik så meget 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

intet 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Pest 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det fedt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja? 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

6-7 

  

  

  

  

  

  

  

  



Navn: E 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Har lavet noget på pc, og sidder vi i grupper 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Har lært mangen sygdommee og hvor de kommer fra 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja lidt 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Måske ikke så meget snak som hvor du sedder i 1000 år og høre 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Ved det ikke 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

idk 

  

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja lidt 

  

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

  

  

  

  

  

  



Navn: V 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Tuberkolose og pest 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Jeg har lært lidt meget 

Har du lyst til at lære mere? 

Det ved jeg ik det var nemlige lidt kedeligt 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Det ved jeg ikke 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Pest begrund af at jeg synes det var lidt sjover and tyberkolose 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Kedeligt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Nej 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

5.5 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: S 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Vi har lavet gruppearbejde og nogle aktiviteter 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 At man boed tæt i gamle dage og sygdomme smitter meget hurtigt 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Fede aktiviteter 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Tuperkuluse fordi vi så mange af de der klip 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Godt fordi det er både sjovt og man laver noget 

  

Var det sjovt? begrund dit svar 

Der man skulle lave de der aktiviteter 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

5 

  

  

  

  

  

  



Navn: R 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Love, planche 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Man blivet syg 

Har du lyst til at lære mere? 

Nej 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

At vi ikke skal skrive så meget 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Sygdomme fordi det var sjovere end de andre emner 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Jeg synes det er en god ide 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Nej fordi det er kedeligt 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

5,5 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: C 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Læse gruppearbejde 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 At de kan dræbe mange mennesker 

Har du lyst til at lære mere? 

Nej 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

At klassen ikke larmer 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Jeg kan ikke vælge mest fordi jeg ikke kan huske det, men jeg tror der er lige gode 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det er fint 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Lidt jeg kan ikke huske noget 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

2 eller 3 

  

  

  

  

  

  

  

  



Navn: C 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Gruppe arbejde og pest lov og læse 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 At nogle er virkelige farlig og dødelig, og mennesker havet det ikke så godt 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja, men nogle gange ik men jeg kan stadig godt lide emnet 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Flere aktiviteter 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Sygdomme, fordi det var noget i gamle dage og det er sjovt at høre 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Meget sjovt fordi man ikke behøver at læse så meget 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja, fordi 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

8/10 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: S 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Love. Skriv på com. Se film om sygdomme. 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Hvor farlige det kan være. Sygdomme igennem årne 

Har du lyst til at lære mere? 

NEJ. Fordi dette r ikke mig. Og går ikke op i det. 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Vi lave ting udenfor 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Pest 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det var ok. 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Syntes ikke det var sjovt sorry. Men at se er ok. 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

3. (sorry) ikke for at være und. 

  

  

  

  

  

  

  

  



Navn: A 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Opgaver og aktiviteter 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Mange ting 

Har du lyst til at lære mere? 

Næ/måske 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

At man kunnge leget spille nogen spil for det. 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Pest 

 Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Sjovt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Fin nok, men også kedeligt 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

4 

  

  

  

  

  

  

  

 



Navn: O 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Gruppearbejde og læst 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 At det spreder sig hurtigt og nogle er farlige 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja nogle gange 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

At vi leget mere med undervisningen 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Jeg kan godt lide emnet med pest fordi vi legede lidt. 

  

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det er sjovt når vi gør det. 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja meget (når vi gør det) 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

7-8 fordi det bare er sjovt 

  

  

  

  

  

  

  



Navn: P 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Jeg har lært om pest. 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 At man dør af pest (ik 100p på at man dør) 

Har du lyst til at lære mere? 

Nej 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Ingen ide. 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Det ved jeg ikke 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Virkeligt fedt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Nej det var kedeligt, men mest fordi jeg var træt, ellers var det spændende 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  



Navn: H 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Gruppe opgave 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Pest og hvad der sker 

Har du lyst til at lære mere? 

Ja gerne 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Lidt mindre tid hvor man bare skal lytte 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Pest fordi det var mest spændende 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det gør det sjovere 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Ja fordi det er spændende 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  



Navn: L 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Tuberkuluse pest 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Ikke noget 

Har du lyst til at lære mere? 

Måske 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Mere pest 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Det var sjovt 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Lidt det var lidt kedeligt 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Kig der oppe 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  



Navn: A 

Hvad har du lavet i forløbet om sygdomme? 

 Arbejdet på clio om tuberkulose og pest 

Hvad har du lært om sygdomme? 

 Symptomerne hvad tid de var i og hvor mange de dræbte 

Har du lyst til at lære mere? 

Nej 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 

Noget mere andet end clio 

I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette 
emne?  

Da vi så videoer for det var sjovt 

Hvad synes du om at lære om historien gennem spil og aktiviteter?  

Det var sjovt nok 

Var det sjovt? begrund dit svar 

Semi noget var sjovt og noget kedeligt 

På en skala fra 1-10, hvor spændende har det været? 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2: Pestlove fra clioforløb om sygdomme 

 

 





 
 

 



Beskrivelse af det historiske rollespil: “På eventyr ind i historien - Valdemarkongerne” 

 

Rollespillet hedder “På eventyr ind i historien - Valdemarkongerne” og handler om udvalgte 

konger i Danmark fra middelalderens historiske perioder. I spillet bliver spillerne sendt på en 

tidsrejse ind i historien, til udvalgte årstal og begivenheder som rummer store forandringer, 

udfordringer eller opgaver for Valdemarkongen i fokus. Her følger de således kongen og hans 

gerninger, og hjælper ham i krig, i diplomati og med at komme på løsningsforslag til de 

dilemmaer og udfordringer som opstår. Undervejs i spillet bliver spillerne givet forskellige 

roller, som afgør deres alliance, deres udstyr og deres interesser. Selve spillet er inddelt i 3 

faser og afholdes i et forløb strakt ud på en hel dags undervisning af cirka 6 lektioner.  

 

Lektionsoversigt for 1 afholdelse af “På eventyr ind i historien - Valdemarkongerne”: 

Fase Lektion Indhold 

1 1 Videns aktivering om Kongen og hans tidsperiode. Rollefordeling og 

“briefing” 

2 2-5 Selve rollespillet. I tidsmæssig kronologisk rækkefølge hjælper spillerne 

kongen med hans gerninger og udfordringer indtil de, til sidst, rejser 

tilbage til deres egen tid igen. 

3 6 Refleksionsarbejde og sammenfatning af dagens forløb. 

 

Følgende beskrivelse tager udgangspunkt i forløbet om Valdemar Atterdag. 

 

Fase 1: Videns aktivering 

I denne fase præsenteres spillerne for det årstal som de skal til at rejse til. Kongen fra den 

udvalgte periode, har eleverne arbejdet med forinden selve rollespillet, hvilket vil sige de har 

stiftet en smule bekendtskab med kongens bedrifter og periode. Efter præsentationen tager 

klassen afsted til det udendørs område som spillet kommer til at foregå på. Her bliver 

spillerne “briefet”, hvilket vil sige at de får at vide hvordan dagen kommer til at forløbe, 

hvordan de skal behandle udstyret som er til stede og hvordan de skal behandle hinanden. 

Dette er især vigtigt hvis rollespillet indebærer latex-våben til kamp og krigs sektioner i 

forløbet. Rollefordelingen sker straks efter at spillet går i gang. Her rejser eleverne tilbage i 



tiden ved en fysisk bevægelse - gå rundt om et hus, en kirke, dreje rundt om sig selv 5 gange 

eller lignende. Her venter den Danske konge, som i dette tilfælde er Valdemar Atterdag, som 

straks fortæller hvad der foregår i netop denne stund. Mere om dette i beskrivelsen af fase 2. 

Med instruks fra Kongen, spillet af læreren, bliver eleverne bedt om at vælge 1 ud af 3 roller: 

Kriger, Lærd eller Spion som hver har deres ansvar og evner i spillets gang.  

 

 

 

Fase 2: Rollespillet 

I denne fase følger eleverne Valdemar Atterdag i udvalgte historiske begivenheder som 

præsenteres i tidsmæssig kronologisk rækkefølge. Alt efter hvilken rolle som hver enkelt elev 

har valgt at spille, vil de have specielle muligheder undervejs i spillet. I forløbet om Atterdag 

var de historiske nedslag henholdsvis: 

1340 Skt. hans dag: Valdemar bliver konge kun 20 år gammel 

I begyndelsen af spillet møder spillerne Atterdag netop som han krones til konge. Her taler de 

med kongen om hvor de er i historien, hvad der foregår netop som de møder ham, og hvilken 

indflydelse de har på begivenhederne. De forskellige rollefordelinger får hver til opgave at 

overveje hvilke tiltag Atterdag kan tage i brug for at hjælpe Danmark med at blive dansk igen 

Krigere: overvejer hvad der kan gøres ved modstanden af andre herremænd i Danmark, samt 

den tyske trussel. 

Snigere: overvejer hvordan kongen kan tjene penge til sine bedrifter. Henholdsvis hvad der 

skal gøres med det erobrede land Estland og medgiften fra Atterdags kone Helvig. 

Lærde: Overvejer hvilke fredelige løsninger som kongen kan tage i brug. Hvem der er 

vigtigst at få en alliance med først ud af: Danske herremænd, tyskerne, svenskerne og så 

videre. Og kommer med forslag til hvordan de ville løse de præsenterede konflikter. 

Forslagene bliver præsenteret for hele holdet med Atterdag som kommenterer på og uddyber 

overvejelserne som eleverne fortæller om deres ideer. Sammen ligges der en plan for at samle 

Danmark igen. 



1350: Oprør i Jylland slås ned. Danskerne er splittede. 

Efter et tidshop møder spillerne Atterdag i færd med at slå oprøret i Jylland ned. Her agerer 

dem som valgte at spille krigere, som de jyske herremænd/bønder og en kamplej afholdes. 

Den fysiske aktivitet afrundes med at Atterdag og de jyske herremænd indgår til forhandling. 

Her præsenteres flere problemer som Kongen døjer med: 

Krigere: Diskuterer hvad der skal gøres med landets skatter. 

Snigere: Overvejer hvordan pestens massedød kan komme kongen til gode. Med alle de 

tomme gårde og land som står uden ejere. 

Lærde: Konfronteres af spørgsmål om troen fra perioden. Dette via en konfrontation med 

djævlen (spillet af læreren som blot tager en maske på). 

Ideerne og forslagene bliver igen drøftet i fællesskab. Spillerne fungerer som en form for 

vejledere til kongen og hans gerninger og deres argumenter og ideer bliver hvad kongen 

beslutter at gøre og tage sig til. Med rette stilladsering af begivenhederne og de 

handlemuligheder som der er til rådighed, vil eleverne næsten altid finde frem til de 

løsningsideer som fandt sted i historien – Der er dog en god chance for at eleverne vil gøre 

valg som skaber en kontrafaktisk fortælling. 

1360: Generobring af skåne. 

Efter endnu et hop på 10 år finder spillerne kongen netop som han har generobret skåne. De 

mange forslag og ideer som eleverne har fundet frem til, hører de nu resultaterne af. 

Økonomien blomstrer takket være de mange vundne slag, de forhøjede skatter, lovtiltagene 

om at alt jord som ikke ejes af nogen tilhører kongen og den gode relation overfor paven i 

rom samt gud. Efter de gode nyheder præsenteres spillerne for Hanseforbundet og deres 

indflydelse. Op til nu, har der kun været talt om dem, som dem der ejede det meste af 

Danmark, og fra hvem som Atterdag købte landet tilbage. Nu klargøres et slag imod en af 

deres handelsbyer – Visby. 

1361: Visby Massakren. 

Kampen mod Visby foregår ved at spillerne indtager ”byen” som er et udvalgt område 

(lysning i skoven, stensætning eller lignende) og skal beholde kontrollen af området i 10 



minutter. De får besked fra Atterdag om at forlange 3 tønder guld og sølv fra borgerne, ellers 

skal de brænde byen til jorden. Spillerne som valgte at spille snigere, bliver her til 

Visbyborgerne som forsøger at forsvare deres by. Slaget ender med at læreren spiller en 

slagen visbyborger, som beder om en forklaring på dette uprovokerede angreb. 

Efter bodsbetaling og tilbagevenden til Danmark mødes Atterdag igen. Her fortæller han at 

77 byer i Hanseforbundet har erklæret krig imod ham og Danmark. Hovmodigt slår han det af 

sig og spillerne rejser til næste nedslag i historien. 

1370: Nederlaget i krigen imod Hanseforbundet. 

Sidste møde med Atterdag er i hans ældre dage lige efter nederlaget mod Hanseforbundet. 

Spillerne lærer at kongens hovmod satte en stopper for hans krigserobringer, da han lagde sig 

ud med for mange modstandere. Hans søn er død, svenskerne har givet ham titlen ”Den 

Onde” og Hanseforbundet har magten til at vælge hans efterfølger. Ikke desto mindre 

forbliver han optimistisk og fortsætter sin mission med at samle Danmark. 

Spillerne rejser derefter tilbage til deres egen tid og rollespillet slutter. 

 

Fase 3: Refleksion 

I denne fase sammenfattes dagens forløb. Først udfylder eleverne et spørgeskema om dagens 

forløb, derefter byder eleverne ind med alt hvad de kan huske om hvordan spillet/historien 

udfoldede sig. Alle eventuelle afvigelser fra historien, som der er fundet sted undervejs i 

spillet, bliver taget op af læreren hvor de egentlige begivenheder bliver fastlagt.  

 



Elevernes vurdering 

 

Hvad ville gøre undervisningen bedre for dig? 23 responses 

ik noget jeg syndes jeg lærte meget mere 

jeg syntes at det har været mega sjovt og lærerigt. Men det kunne godt være en lille smule mere udfordrende. Men man lærte rigtig meget 

med den der på jagt i historien, mens man havde det sjovt. 

vi kunne være lidt mere udenfor 

Det var rigtig sjovt men så meget lærte vi heller ikke 

at vi spiller rollespil være dag og så måske lave noget udenfor som også er noget man kan lære af  

at man kan mere uden for og måske lære tingene på en andet måde end man gøre plejer fx.rollespil  

at man skulle kæmpe bare lidt mere 

at vi havede mere tid sammen med læren (praktikanten Daniel) 

Jeg synes man lærte ret meget af at være udenfor fordi der fik man luft og lærte noget så man blev aldrig rigtig træt.  

mere rollespil fordi at det er sjovt 

mere rollespil 

ved det ikke det var sjovt i vartifal 

at vi fik ledt flere pauser det er bare det for ellers har det været virkelig godt 

alt der blev lavet har været rigtig sjovt men jeg syntes der godt kunne være mere rollespil eller teater ellers så har alt væ ret rigtig godt (fra 

William) 

at Daniel ture at blive sur på os fordi man havde følelsen af at man ikke kunne gøre noget galt og det gjorde så der var mere uro  

at vi ikke larmede så meget 

intet 

???????????? 

at vi har rollespil nogen gane med Daniel. 

Ingen ting, det var sygt sjovt!!!!!!!! Det eneste der er lidt iriterende at du  ikke bliver. :-( det har været mega sjovt, og jeg elsker at vi ikke bare 

har siddet at lære hvad vi har lært, det har været dejligt at vi har været ude at lave noget andet imens!!!!!!!!!!!  

Jeg kan ikke rigtig sige noget som Daniel kunne gøre det var rigtig sjovt, spændende og lærerigt. Det var rigtig Godt al samm en og fordi 

Daniel lever sig ind i det så man for følsen at det er næsten virkeligt gør det meget mere spændende at gøre alle tinge ne. 

 I hvilket emne fik du mest ud af undervisningen? Og hvorfor fik du mest ud af netop dette emne? 18 responses 

jeg fik bedst læring og sjov i på jagt i historien. Man lærte en hel masse ting på en mega sjov måde. Jeg blev selv lidt over rasket over hvor 

meget vi lærte af det. 

Valdemar Atterdag, fordi det var et langt forløb, men vi havde det også sjovt  

nok på kirken hvor vi leget rollespil fordi så siger Daniel en masse fakta og visser meget fakta  

middel alder for di vi lærte noget på en specielt måde og at vi ikke bare skulle huske det men vi oplevet det i stedet for  



Valdemar Atterdag. jeg lærte en ting jeg aldrig vil glemme. Valdemar Atterdag sagde altid i morgen er der atter en dag derfor  blev han kaldt 

Valdemar Atterdag 

jeg tror jeg fik mest ud af undervisningen da vi lærte om Valdemar den store fordi det jeg svaret her Hvad ville gøre undervisningen bedre 

for dig? *. 

saxo 

da vi havede rollespil for første gang fordi at vi levede os ind i historien og også anden gang  

Histore 

henrik den store fordi ham viste jeg nesten intet om så ham lærde jeg meget af 

alt fordi inden du kom viste jeg næsten ikke noget om historie og nu har jeg lært om konger og alle mulig stor mænd ( fra Wil liam) 

da vi var ude i naturen det var både sjovt og jeg føler at Daniel var bedre til at undervie da vi bevægede os og var udenfor 

rollespil 

da vi havde rolespil fordi vi lærte meget 

abselon fordi før vidste jeg ikke hvem han var 

Valdemar Atterdag, fordi jeg forstor ham. 

Det var nok, det med valdemar den store, absalon og saxo grammaticus. Det var både 

meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeega sjovt, også lærte jeg også en hel del om det jeg ikke vidste...  

Jeg syntes den første gang vi var ude på tur med/ om jætten og pesten. Jeg ved ikke hvorfor men det gjorde jeg bare der  kom viden nogle 

gange hvor man ikke lage mærke til det. Nok fordi vi havde det sjovt.  

Kunne du tænke dig at komme på eventyr ind i historien igen en dag? hvis ja - Hvorhen? (skriv gerne flere svar) 

23 responses 

måske i vikingen tiden eller romer tiden 

JA jeg vil gerne på jagt ind i historien igen, måske kan man ikke kun bruge det i historie, det ville være sjovt at have det i andre fag! 

ja det kunne være sjovt måske inde i skoven 

Ja meget gerne til det gamle Egypten 

ja rigtigt meget gerne nok over vil en skov 

jeg vi meget gerne komme på eventyr igen en dag og jeg vi faktisk gerne opleve fremtid jeg tænker at det nok kunne være rigti gt sjov 

det vil jeg mega gerne jeg vil gerne bare være hved skoven igen det var mega sjovt 

ja henne ved kirken 

Ja så vil jeg måske gerne i historien i de græske guder fordi jeg ved meget om dem men jeg vil gerne vide mere i de græske gu der. 

ja til vikingetiden til romeriget 

ind til år 1864 fordi at der var en stor krig som vi kunne lære virkelig meget om sammen med Danniel 

Ja ved kirgen 

JA!!! det ville jeg virkelig gerne og det kunne bare være nede ved kirken 

ja hen til alle dine monstre og måske til valdemar atterdag 

ja mega gerne jeg ville nok godt i tidsrejse til pyramiderne 

kirken 

det vil jeg gerne 

jeg ville til egypten fordi det ser meget spænende ud 

viking-tiden. 

jaaaaaaaaa, mega gerne. Moske nede ved en havn, også lære noget om vikingerne.  

JAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Det vil jeg gerne. Jeg er ligeglad hvad for et emne det er så længe v i laver det her igen det var rigtig sjovt og 

hvis vi gør det igen så ville det vær fantastisk. Jeg håber vi får Daniel at se igen.  



Valdemar Atterdag 
Hvornår blev Valdemar 
kronet til konge? 
 
Og hvornår døde han? 

I år 1340. måske 1370 
Han blev kronet på sankt hans i middelalderen 1340. Døde 1375 
1340. ved ikke 
1340 
I middelalderen 1340. døde efter en krig 
1340. 1370 
På sankt hans dag år 1340. i 1375 
I middelalleren 
1340. 1375 
Kronet 1340. døde 1375 
Året 1340 blev han kronet. I året 1375 døde han 
På sankt hans dag 1340 som 20 årig. Tror det var 1370 eller 1375 
Kronet 1340.  ? 
kronet i jylland i år 1340. død i krig 
I middelalderen 1340. 1375 
På sankt hans dag 1340. 1375 
I 1350 
Da der var pest i danmark 
1340. 1375 
1340. 1375 

Beskriv de vigtigste 
gerninger Valdemar 
Atterdag gjorde for 
Danmark. 

Han kæmpede mod hanseforbundet og solgte Estland 
Han gjorde danmark dansk igen 
Han købte Danmark tilbage fra tyske handelsfolk. Han vandt mange krige 
Han gik i krig og fik penge så han kunne købe danmark tilbage 
Han dræbte visbyborgerne 
Vandt mange krige og blev rig 
Lavede nye love som gav kongen magt og penge, gik i krig mod tyskerne og svenskerne. 
Plyndrede visby for guld 
Solgte estland og brugte pengene på at købe danmark tilbage. Vandt mange krige 
Han kæmpede mod mange lande og vandt mange krige. Han var klog fordi han kunne tjene 
penge 
Han havde mange soldater 
Krigen mod visby 
Han tog magten tilbage fra kurrubte folk og tjente mange penge 
Han dræbte mange fjender og fik danskerne til at stå sammen fordi der var sygdom og krig 
Krigen mod skåne. Krigen mod hanseforbundet. Krigen mod visby og solgte estland 
Han var meget klog så han brugte sine soldater til at vinde danmark tilbage 
Han lavede en plan for at samle danmark igen med penge og krig mod dem som havde besejret 
de andre konger 
Solgte estland og vandt krige 
Han dræbte en varulv 
Tjente 20 tusind sølv på at sælge estland som han kunne købe danmark tilbage med 
Han fandt på mange smarte ider og vant mange slag i middelalderen 

Hvordan tjente 
Valdemar penge nok til 
hans gerninger? 
 
skriv gerne flere svar. 

solgte land og stjal i krig 
Lavede nye love som gav kongen mange penge. Erobrede penge fra handelsmænd 
Solgte estland. Tog visbyborgernes guld 
Fik 20000 sølv af at sælge estland og fyldte 3 tønder med gulv og sølv 
han lavede love som gav kongen alt land som ingen ejede han tog guld fra hanseforbundet og 
visby 
Han hævede skatterne og gik i krig mod dem som havde mange penge 
Lavede høje skatter. Solgte estland.  
Han fik en masse penge af at blive gift. Og vandt en masse krige 
Solgte estland 
Lavede om på loven så folk skulle betale mange penge. Vandt guld fra visby 
Han tog guld fra dem han slog i krig 
Valdemar lavede love som gav kongen mange penge og solgte land som danmark ikke kunne 
bruge til noget aligevel såsom estland 
han tjente penge på at lave love og gå i krig 
Han fik mange penge af at blive gift. Så solgte han estland. Så gik han i krig mod dem som 
danmark skyldte penge. Og stjal visbyborgernes guld 
Krige 
Stjæle guld fra hanseforbundet og visby 
Han lavede love som gav kongen flere penge selvom folk blev sure 
Estland og visby 



Gik i krig og lavede nye love. Solgte land 
Han var god til matematik og kunne købe ting for guld han havde taget fra dem han slog i krig 

Hvad skete der i slaget 
ved Visby? 
 
Hvilke konsekvenser fik 
det? 

Det blev en nedslagtning. Mange gik i krig med valdemar bagefter 
Der var ikke nogen soldater. Visby skulle give alt deres guld væk.  
Visby tabte og danskerne blev rige 
De mødte en varulv 
Visby mistede alt sit guld. Hanseforbundet gik i krig med danmark 
Visbyborgerne blev dræbt. 77 byer gik i krig mod danmark på samme tid 
Det var ikke et slag for visby var slet ikke klar og blev nemt slået. De skulle aflevere alt deres 
guld. 
Danskerne vandt og blev rige. men så kom der krig bag efter 
Valdemar blev lidt ond og angreb selvom de ikke havde mange soldater. Så tog han alt deres 
guld 
Visby tabte. Danskerne fik meget guld og så gik hansestederne i krig alle på en gang 
Hvis ikke de aflevedere guld ville deres by blive brændt ned 
Atterdag tog en masse guld og slog bønderne ihjel. Så kom der en masse krige bagefter 
Visby tabte stort 
Visby var slet ikke klar til krig så danskerne slog dem og de mistede en masse guld 
Hansestederne blev rasende og gik alle i krig på en gang mod danmark 
Det blev til en massakre og danskerne vandt stort og blev rige. men så kom der krig fordi deres 
venner blev sure 
Kongen lagde en plan og tog hele byen. visby ville blive brændt hvis ikke de fyldte 3 tønder med 
guld 
Vi kæmpede mod visbyborgere og stjal deres guld 
Der var kamp og vi vandt 
Danmark vandt men alle andre blev probokered af det og gik i krig 

Hvorfor blev han kaldt 
for 
Valdemar ”Atterdag”? 
 
Skriv gerne flere svar. 

Han hed atterdag 
Han var meget optimistisk 
Fordi han sagde ”i morgen er der atter en dag” 
Han sagde det hele tiden 
Fordi han kæmpede mod meget modstand hele sit liv, men ikke gav op 
Han syns der altid var en ny dag 
Så man kunne kende forskel på de andre konger og fordi han havde et ordsprog 
Han var optimist 
Selvom det var svært så prøvede han bare andre ting. Så der var en atter en dag hele tiden 
Han sagde det mange gange 
Fordi han gjorde mange svære ting mange gange for at redde danmark 
Det var hans navn 
Det var irreterne 
Han troede på at der altid var en bedre dag i morgen 
Fordi han prøvede at se det gode i alting så han ikke gav op 
Selvom han tabte, eller hans søn døde, så gav han aldrig op 
Daniel sagde det som et ordsprog men nok fordi han altid så mod fremtiden 
Fordi det betyder svære tider og han levede i en svær tid 
Han var altid glad 
Gav ikke op og snakkede sjovt 

Hvilke ligheder er der 
mellem Valdemar den 
Store og Valdemar 
Atterdag? 

Var begge gode til krig 
De har samme navn 
Dygtige til krig og til at gøre gode ting for Danmark 
De sørgede for at holde sig gode venner med gud og kirken 
De gik meget i krig og blev kronet til konge tidligt i deres liv 
Ved ikke 
Vandt mange krige og har samme navn 
De gjorde mange gode ting for danmark og kæmpede mod tyskerne og svenskerne mange 
gange 
De er snedige 
De vandt og tabte mange krige, men de gjorde det for danmark 
Lavede historier om dem selv så folk godt kan lide dem 
Gode til kamp og krig. Kloge konger som også kunne få venner 
Har samme navn og vandt krige. Men de havde også begge to skæg 
De var konger i danmark i en svær tid med meget krig eller sygdom 
De var i familie 
Samme navne 
De gik meget i krig og der var mange ting de skulle gøre for at blive ved med at være konger i 
danmark 
De tjente danmark som konge 
Var begge konger i middelalderen 



Begge to var de gode til at slås og hvis ikke de havde gjort mange ting rigtigt så kunne det have 
gået galt 

Hvad ville der være 
sket med Danmark, 
hvis Valdemar ikke blev 
konge? 

så ville danmark ikke have været Danmark mere 
så havde der været en anden konge 
tror det ville være sværdt at være dansker fordi atterdag gjorde også så meget 
hans stederne ville have ejet Danmark 
så havde danmark måske ikke været her i dag 
der havde været mindre krig men Danmark 
havde vi aldrig fået samlet landet igen 
så kunne det være At Danmark var blevet delt mellem Tyskland og Sverige 
så havde vi tabt 
måske var folk ikke blevet så sure på danmark 
tror det havde været dårligt 
så ville det være slut med Danmark 
Det er svært at sige fordi atterdag gjorde mange kloge ting 
Det kan være vi ikke havde været et fjener med mange andre men vi kunne også have tabt alt 
så ville der ikke være nogen visbymassakre 
Danmark ville ikke have tjent så mange penge i middelalderen 
Jeg tror det ville have været slemt for danmark 
ved det ikke 
? 
så havde der været den anden konge 

Ville du sige Valdemar 
var en god eller en ond 
konge?  
 
begrund dit svar. 

God og ond. God for danmark men ond for danmarks fjender 
Jeg synes han var lidt ond mod visby fordi han dræbte dem og ville brænde dem af 
En god konge fordi han var super klog og god til kamp og planer 
Begge dele 
God fordi han fik danmark tilbage ond fordi han lavede høje skatter og gik meget i krig 
Det kan jeg ikke svare på 
Valdemar var både god og ond. Fordi han gjorde både gode ting og onde ting 
Han var lidt ond mod bønder og handelsfolk. Dræbte dem for at tage deres penge 
Ved ikke 
God 
God overfor gud og danmark. Ond imod tyskerne svenskerne og visby 
Han var en rigtig god konge for danmark, men en rigtig farlig konge for mange andre 
Det kan jeg ikke sige 
Det kommer an på om man var dansker eller noget andet. fordi han var god til kamp, man han 
kæmpede også mod danskere. 
Han var ond mod visby fordi han dræbte mange normale mensker men han var sød mod os. 
han var en god krigskonge for danmark men ond mod dem han gik i krig med fordi det skulle 
han være 
Begge dele 
Ond og god fordi han dræbte folk men redede danmark. var frygtet af mange men elsked af 
danmark 
? 
Det er svært at sige 

 

 

 


