
 

Historiana brugervejledning 
 

 

 

 

Historiana er et eLearning-system, som historielærere i og udenfor Europa har 

udviklet, for at hjælpe deres kolleger, og engagere studenterne med en 

nyskabende og ansvarlig historieuddannelse. Denne vejledning er udfærdiget for at 

vise, hvordan webstedet for Historiana fungerer. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support 
for the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information 
contained therein." 
 



Side 2   

Hovedmenuen giver adgang til webstedets forskellige afsnit: Hjemmesiden, 

afsnittet med historiematerialet, afsnittet med formidling og indlæring, eActivity 

Builder og MyHistoriana.  

 

 
 

home page fremhæver ressourcer, som anbefales af de personer, der udviklede 

ressourcerne, viser nyheder ved Historiana, og viser hvordan brugerne kan blive 

aktive i Historiana-fællesskabet. 

 

 
 

 

 

 



Side 3   

Afsnittet med historical content gør brugerne i stand til at browse i Historiana, 

baseret på historiske temaer, historiske perioder og de forskellige typer kilder. 

 

 
 

Afsnittet med teaching and learning gør brugerne i stand til at browse i Historiana 

baseret på aspekter af historisk tankegang, formidlingsudfordringer og -metoder. 

 

 



Side 4   

Afsnittet med select sources kan anvendes til at søge kildesamlinger i Historiana, 

kilder i de digitale samlinger af udvalgte arkiver, på museer og biblioteker og i 

Europeana-samlingen. Registrerede brugere, som er logget ind, kan gemme de 

fundne kilder, og bruge dem til at oprette eller redigere deres egne eLearning-

aktiviteter.   

 

 
 

eActivityBuilder gør det muligt for brugerne at oprette deres egne eLearning-

aktiviteter på deres valgte sprog.  

 

 
 

 



Side 5   

Byggestenene i eLearning-aktiviteten kan anvendes til at oprette eLearning-

aktiviteter med eActivity Builder. Hver byggesten har sin egen funktionalitet. De 

kan kombineres og sættes i den ønskede rækkefølge ved at trække dem på plads.  

 

 
 

MyHistoriana-afsnittet er et personligt afsnit, unikt for hver bruger. Registrerede 

brugere, der er logget ind, kan uploade deres egne kilder, og genfinde 

besvarelserne fra de personer, der har udfyldt eLearning-aktiviteten.   

 

 
 



Side 6   

Indekskortene repræsenterer de forskellige tilgængelige ressourcer i Historiana. 

Indekskortet indeholder følgende for hver ressource: Ressourcetypen, titlen, et 

billede, en kort beskrivelse og tags forbundet med denne ressource. Når der 

klikkes på indekskortet, åbnes de ressourcer, som indekskortet repræsenterer.  

 

 
 

Et indekskort kan have de følgende aktionsknapper.  

 

 
Tilføj/Vælg 

 
Rediger 

 
Del 

 
Kopier 

 
Slet 

 

Tags anvendes til at hjælpe med at organisere, gruppere og genfinde ressourcer i 

Historiana. Når der klikkes på et tag, vil det føre til en søgning på alle ressourcer 

med dette tag.  



Side 7   

Tilføjelse og fjernelse af tags 

Tags tilføjes ved at indtaste det tag, du gerne vil brug, i tekstfeltet, og trykke på 

”enter”. Du kan så se, at tagget fremkommer.  

 

Du fjerner tags ved at klikke på Slet tag-knappen [ ]. Du kan så se, at tagget 

forsvinder. 

 

 
 



Side 8   

Sådan oprettes, gemmes og redigeres eLearning-aktiviteter 

Du opretter en eLearning-aktivitet ved at trække de nødvendige byggestene ind i 

arbejdszonen i eActivity Builder, og placere dem i den ønskede rækkefølge. Klik på 

Rediger-knappen [ ] for at fylde byggestenene med indhold. Det er nødvendigt at 

tilføje kilder til de fleste byggestene, og du tilføjer dem ved at klikke på Tilføj 

kilder [ ] 

 

En eLearning-aktivitet gemmes ved at klikke på ”tilbage til byggemodulet” og 

dernæst på ”gem”. Du kan nu finde din eLearning-aktivitet i afsnittet 

MyHistoriana.  

 

For at redigere en eLearning-aktivitet skal du først finde den eLearning-aktivitet, 

du gerne vil redigere, i My e-Learning Activities i MyHistoriana-afsnittet, og 

derefter klikke på Rediger-knappen [ ].  

 

 



Side 9   

Import og sletning af eLearning-aktiviteter 

For at importere en eksisterende eLearning-aktivitet, går du til afsnittet 

Formidling og indlæring, og du finder eLearning-aktiviteten og klikker på Tilføj-

knappen [ ]. Du vil så se en bekræftelse på, at eLearning-aktiviteten er blevet 

tilføjet. Dette betyder, at du igen kan finde eLearning-aktiviteten i MyHistoriana-

afsnittet.  

 

For at slette eLearning-aktiviteter, finder du den eLearning-aktivitet, som du 

gerne vil slette, i MyHistoriana-afsnittet, og klikker på Slet-knappen [ ]. Dernæst 

bekræfter du, at du gerne vil slette aktiviteten.  

 

 
 

NB. Hvis du brugte en eLearning-aktivitet med dine studerende, vil det også føre 

til, at deres arbejde slettes, hvis du sletter eLearning-aktiviteten.   

 



Side 10   

Sådan deles eLearning-aktiviteter 

Du kan dele en eLearning-aktivitet ved at klikke på Del-knappen [ ]. Du kan dele 

eLearning-aktiviteter med studerende eller andre via et link, der kan deles. Når du 

opretter link, der kan deles, for andre personer, kan de ved at klikke på linket 

kopiere, redigere eller kommentere på eLearning-aktiviteten. Når du opretter 

links, der kan deles, for studerende, kan de ved at klikke på linket følge den 

sekvens, du oprettede, og besvare spørgsmålene. Hvis du tilføjer tags (År, Klasse) 

før du deler eLearning-aktiviteten med de studerende, vil du kunne gennemgå 

besvarelserne fra de studerende, der anvendte dette link.  

 

 



Side 11   

Sådan gennemgås besvarelserne fra de studerende 

Besvarelserne fra de studerende gennemgås ved at gå til MyHistoriana, og klikke på 

”MyShares”. Her kan du se en oversigt over alle de gange, en eLearning-aktivitet 

er blevet delt. Brug tags og fritekstsøgningen til at genfinde den deling, du er på 

udkig efter.  

 

 
 



Side 12   

Sådan vælges og uploades kilder 

Kilderne vælges ved at gå til ”MySources” i MyHistoriana-afsnittet. Benyt 

fritekstsøgningen. Så bruges Vælg-knappen [ ] til at vælge den ønskede kilde. 

Medmindre du vælger en kilde til en byggesten, som er designet til at blive brugt 

sammen med en kilde, er det muligt at vælge flere kilder.   

 

 
 

Kilderne uploades ved at klikke på ”Upload kilder”, og trække kilderne fra din 

computer ind i det område, der er markeret med ”Slip kilderne her”, klik på 

”upload” og tilføj eller rediger information, hvor du mener det er nødvendigt. 

 

 



Side 13   

”text”-byggestenen er beregnet til at fremvise information til de studerende, uden 

yderligere interaktion. Studenterne vil se din leverede tekst her. Byggestenen 

”tekst” er meget velegnet til at give den information, som de studerende har brug 

for, så de kan anvende eLearning-aktiviteten fornuftigt, for at tilføje mere 

information efter en aktivitet, og for at hjælpe de studerende med at forstå, 

hvordan de forskellige dele af en eLearning-aktivitet hænger sammen.  

 

 
 



Side 14   

”question”-byggestenen har samme funktionalitet som tekstfeltet, men giver også 

de studerende mulighed for at indtaste en besvarelse. Tilføj et spørgsmål, og mere 

information hvis nødvendigt. De studerende ser spørgsmålet og den anden 

information, og tilføjer deres besvarelse i et tekstfelt. Besvarelserne fra de 

studerende gemmes, og den lærer, som delte linket med dem, har adgang til 

besvarelserne.  

 

 
 

  



Side 15   

”embed”-byggestenen er designet til at omfatte information fra andre steder end 

Historiana, såsom videoer, tidslinjer eller websteder. Webstedets URL kopieres 

eller koden indlejres på det relevante sted for at inkludere denne information. 

 

 
 

NB Indlejring virker kun så længe links og indlejring af koder stadig er aktive.  

 



Side 16   

”sorting”-byggestenen gør det muligt for brugerne at vælge en baggrund, vælge og 

fjerne kilder, og tilføje og redigere den ledsagende tekst. De studerende kan læse 

disse tekster, og flytte kilderne i baggrunden. De studerende skal bruge deres 

viden og dømmekraft til at beslutte, hvor de vil placere hver kilde.   

 

 
 



Side 17   

”prioritising”-byggestenen gør det muligt at vælge og fjerne kilder, og tilføje og 

redigere ledsagende tekster. De studerende kan flytte kilderne, læse de 

ledsagende tekster, og justere størrelsen af hver kilde.  

 

 
 

 

Udviklingen af Historiana eLearning-systemet og denne vejledning er delvist 

finansieret af EU's Erasmus+-program. 


