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Flyver Finds idéboks  
– 5. klasse

valdemarstiden 1157-1241

Jyske Lov fra 1241 er den første lov, der kom til at gælde i hele det danske rige. 

Jyske Lovs fortale begynder således:

»Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde 

samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er så god at følge som 

sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sand-

heden.

(Mæth logh skal land bygiæs, æn wildæ hwærman oruæs at sit eghæt, oc latæ 

mæn nytæ iafnæth, tha thurftæ man ækki logh with. Æn ængi logh ær æmgoth at 

fylghæ sum sannænd. Hwaræ sum man æuær um sannænd, thær skal logh letæ 

hwilkt ræt ær.)

Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal 

loven gøres for alle, så retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og 

uretfærdige og onde kan frygte det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldføre det 

onde, de har i sinde …
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Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets skik, passende og nyttig og 

tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til 

nogen mands særlige fordel, men til alle mands tarv, som bor i landet. Heller ikke skal 

nogen mand dømme imod den lov, som kongen giver, og landet vedtager; men efter den 

lov skal der dømmes og styres i landet …«

Diskutér i grupper, hvad der menes med denne fortale. Prøv at skrive fortalen med 

jeres egne ord. Jyske Lov er næsten 800 år gammel, hvordan passer disse ord til vore 

dage?

 Prøv også at læse de første linier på det gamle danske sprog højt for hinanden.

Historien om Blodgildet i Roskilde står i Saxo Grammaticus bog »Danernes bedrifter«. 

Lån bogen på biblioteket. Læs historien op for resten af klassen, eller lav den om til 

et hørespil med replikker og lydeffekter.

Danmarks ældste melodi stammer fra Valdemarstiden. Snak med musiklæreren, så I 

kan lære at synge og spille den.
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Folkeviserne er meget gamle. »Dronning Dagmars død« handler om Valdemar Sejrs 

dronning Dagmar, der døde i 1212. Lad jeres dansklærer hjælpe jer og prøv at gen-

fortælle handlingen med jeres egne ord. 

 Lær at synge sangen i musik. Opfør den for andre på skolen, mens I danser kæde-

dans iført dragter fra middelalderen.

 

Konger i middelalderen måtte underskrive en håndfæstning. Find ud af, hvad en 

håndfæstning er for noget. Hvad stod der i dem, og hvordan så de ud? Måske kan I 

lave en kopi af en håndfæstning.

 Spørg på biblioteket eller slå ordet op på nettet. 

I 1286 blev kong Erik Klipping myrdet i Finderup Lade. Mordet skyldtes, at stor-

mændene var utilfredse med ham. Han havde ikke overholdt sin håndfæstning. Men 

hvem, der myrdede ham, er aldrig blevet opklaret.

 Find historien om Erik Klipping og skaf oplysninger om mordet. Måske bliver det 

jer, der opklarer det 800 år gamle mord. Find oplysninger på biblioteket eller på net-

tet.

 I fremlæggelsen af jeres detektivhistorie, kan I bruge et meget berømt billede, der 

hedder »De sammensvorne ride fra Finderup« malet af Otto Bache i 1882.  

I middelalderen grundlagde den katolske kirke mange munke- og nonneklostre i 

Danmark. Nogle af de vigtigste var Esrum Kloster og Øm Kloster. Undersøg, hvor-

dan et kloster var indrettet, og hvordan munke og nonner skulle leve deres liv i 

 klostrene. Hvad skulle de bruge deres tid til?
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Margrete og kalmarunionen

Før de store geografiske opdagelser vidste folk ikke meget om, hvordan verden så 

ud. I en skolebog, der blev trykt i Danmark i 1510, spørger en elev (diciplen) sin 

lærer (mesteren) om, hvordan verden ser ud:

»Diciplen: På hvilken måde ser Jorden ud?

Mesteren: Jorden er rund som et æg, og omkring Jorden er folk alle vegne, så at somme 

steder på Jorden vender folket deres fødder til vore sider, og somme steder på Jorden 

vender de deres fødder tværs imod vores.

Diciplen: Hvormed er Jorden gjort fast?

Mesteren: Jorden er ikke gjort fast med noget andet end med Guds magt, for Jorden 

flyder i vandet som blommen i et æg, fordi at vandet er så vældigt omkring Jorden, at 

hvis man var højt oppe i luften, så ville man synes, at Jorden så ud som et pengestykke, 

der lå i et stort bæger …«

Hvordan passer mesterens forklaring til den viden om verden, som vi har i dag? 

Spørg på biblioteket eller søg på nettet med søgeord som »verdensbilleder« eller 

»middelalderens verdensbillede«. Lav et foredrag om verdensbilleder til forskellige 

tider.

 Prøv også sammen med jeres lærer i kristendomskundskab at læse Biblens forkla-

ring i 1. Mosebog på, hvordan jorden er blevet skabt  
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I middelalderen troede man, at verden var befolket med de særeste mennesker og 

dyr. Billeder som disse kunne folk se på kalkmalerierne i deres kirke. Kik grundigt på 

billederne – er de alle sammen fri fantasi? 

 Prøv også at finde eksempler på fantasidyr på landjorden og i havet. Brug biblio-

teket eller søg på nettet med søgeord som »fabeldyr«, »enhjørning«, »søslanger« osv. 

Lav en udstilling om middelalderens fantasidyr og mennesker.

 

Margrete 1.s dødsfjender var Hansestæderne. Fjendskabet begyndte med, at hendes 

far, Valdemar Atterdag, i 1361 erobrede hansestaden Visby på Gotland. Det er en blo-

dig og grum historie. Find ud af, hvad Valdemar Atterdag gjorde i Visby. Brug biblio-

teket eller nettet – søgeord som »Visby« og »Valdemar Atterdag«.

 I kunne også prøve at lave en »rejsebrochure« om middelalderbyen Visby. Her 

kan man se mange ting, som stammer fra Valdemar Atterdags og Margrete 1.s tid.
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Lav quizzer eller konkurrencer, hvor I bruger jeres viden om middelalderen, Kalmar-

unionen og Margrete 1. Lav fx en tipskupon, kryds- og tværsopgaver, »sandt eller 

falsk«, »hvad er det?«, jeopardy osv.

Læs bogen »Skrællingen – Tora i Vinland« af Charlotte Blay. Lav en anmeldelse og 

find billeder på biblioteket eller på nettet, som kan illustrere jeres arbejde. 

Lav plancher med tekst og billeder af nogle af de vigtigste borge fra middelalderen. 

Hammershus, Gåsetårnet, Spøttrup, Glimmingehus Brug biblioteket eller søg på 

 nettet.

Lav en udstilling, der viser, hvordan man førte krig i middelalderen. Her kan I lave 

tegninger af den tids våben og udstyr. I kan også arbejde med modeller og vise, 

hvordan en middelalderborg blev belejret. Brug bibliotek eller nettet. I kan også kon-

takte museer og middelaldercentre for at få gode ideer.

Middelaldermad forbinder mange med brød, grød, saltet kød og tørret fisk. Det er 

også rigtigt, men retterne kan godt være velsmagende. Samarbejd med skolekøk-

kenet om at lave »køkkenmiddelalder«. Der findes middelalderkogebøger på biblio-

teket, og på nettet kan søgeord som »middelaldermad« give mange gode opskrifter. 

Prøv dem! 

Fremmede i danmark

I mange vittigheder gør man grin med andre folk – måske kender du historierne om 

molboerne eller Århushistorier. Der er også mange, der fortæller historier om frem-

mede lande og fremmede folk. Mange af dem er kun sagt for sjov, men historierne 

kan også være modbydelige og blive til, det vi kan kalde »fjendebilleder«.
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Diskutér i klassen:

• Giv eksempler på fjendebilleder, som I og/eller danskerne bruger

• hvorfor opstår fjendebilleder?

• Hvem laver fjendebillederne?

• Hvad kan man bruge fjendebilleder til?

• Hvad kan man gøre for at ændre dem?

Mange danskere har slået sig ned i andre lande. Prøv at undersøge aviserne for an-

noncer. Hvor køber danskerne huse og lejligheder? Hvorfor ønsker nogle danskere at 

bosætte sig i et andet land? Prøv nettet med søgeord som fx »udlandsdanskere« eller 

»udvandrere«. 

 Snak også med jeres musiklærer og hør C.V. Jørgensens sang »Costa del Sol«. Hvad 

handler sangen om?

Læs bogen »Zlata Ibrahimovics Dagbog«. Skriv en anmeldelse til skolens blad eller til 

jeres lokalavis. 

Mange fremmede kommer til Danmark. Flere af dem ønsker at blive danske stats-

borgere. Hvordan bliver man dansk statsborger? 

 De fremmede skal også op til en særlig prøve. Prøv at slå op på Udlændinge-

service’s hjemmeside og find ordet »Indfødsretsprøve«.

 Prøv at svare på spørgsmålene – er det nemt eller svært? Måske kan I også lade 

nogle voksne besvare spørgsmålene.

I vore dage taler danskerne meget om det at være dansk eller om, at noget er særligt 

dansk. Tal om disse ting i klassen og skriv alle jeres forslag op på tavlen. 

 Måske kunne I også hver for sig finde én ting eller ét billede af noget, I synes, der 

siger rigtig meget om Danmark og danskerne. Lav en udstilling.

Danskere er nogle af de mennesker i verden, der rejser mest. Lav en spørgeskema-

undersøgelse blandt eleverne på skolen om, hvilke lande de har været i og om, hvad 

der var formålet med rejserne. 

 Drøft i klassen, hvilke spørgsmål skemaet skal indeholde (I skal ikke medtage alt 

for mange spørgsmål).

 Måske kan I også få jeres forældre og bedsteforældre til at besvare spørgsmålene. 

I kan lave en planche, hvor I fortæller om og viser billeder fra de vigtigste rejsemål.
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Mange fremmede børn, der kommer til Danmark, har det svært, når de starter i sko-

len. Dansk er et svært sprog, men værre er det, at de af og til oplever mobning, fordi 

de er anderledes. 

 Skriv et teaterstykke eller lav en kort film, der handler om, hvad en fremmed 

dreng eller en pige oplever, når de skal lære et nyt land at kende, lære et nyt sprog 

og skaffe sig nye kammerater.

verdensberømte danskere

Nu har I læst om nogle »verdensberømte danskere«, som vi godt kan være lidt stolte 

over. Men er der også noget andet fra vores lille land, Danmark, som er kendt i den 

store verden? 

Børn og voksne over hele verden kender ordet LEGO. Verdens mest solgte legetøj. 

Undersøg historien bag LEGO. Hvad arbejder LEGO med i dag? Kontakt fabrikken 

og LEGOland og spørg om oplysninger eller brug nettet.

 Lav en udstilling om LEGO. Måske kan en del af udstillingen bestå i en konkur-

rence om, hvem der kan bygge de mest fantasifulde ting af et bestemt sæt LEGO-

klodser.
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Når man rejser rundt i verden kan man ikke undgå at se store lastbiler med contai-

nere på vejene. Mange af dem har et blåt mærke med en syvtakket, hvid stjerne. Det 

mærke tilhører det kæmpestore, danske firma A.P. Møller – MÆRSK.

 Hvad er det for et firma? Hvad arbejder det med? Find oplysninger på biblioteket 

eller på nettet.

 Lav plancher med tekst og billeder, der viser de mange forskellige ting, som fir-

maet arbejder med.

I 1973 blev Danmark ramt af en energikrise, da prisen på olie og benzin pludselig 

røg i vejret. Danmark gik i gang med at bruge andre energiformer fx vindkraft. Et af 

verdens største firmaer, når det gælder vindmøller, hedder Vestas.

 Søg oplysninger om Vestas på biblioteket eller på nettet.

 I kan også undersøge andre måder at lave energi på. Invitér skolens fysiklærer til 

at fortælle om, hvordan man får energi ud af vind, jordvarme, bølgeenergi, solvarme 

osv. Måske kan I også lave små forsøg i fysiklokalet.

»Danish Design« er et udtryk, der er kendt over hele verden. Danskerne er gode til at 

lave møbler, lamper og alle mulige ting, som vi bruger i hverdagen. »Danish Design« 

er kendt for at være smart og moderne.

 Lav powerpoints om fx Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Finn Juhl, Arne Jacobsen 

(møbler) eller om Poul Henningsen (lamper).

 Kik på annoncer eller gå i forretninger for at finde ud af, hvad disse ting koster.

 Undersøg om I hjemme hos jer har ting, man kan kalde »Danish Design«. 


