
Kanonen i Telefonen - Gratis tilbud til skolernes historie- og IT-undervisning i Køge

Køge Byhistoriske Arkiv har i samarbejde med Malene Erkmann fra 4ben.dk udviklet et nyt mobilfor-
midlingsprojekt. Det tager udgangspunkt i historiekanonen. Vi kalder den for Kanonen i telefonen.

Med dette nye værktøj kan man arbejde med historiekanonen på en række anderledes og spændende 
måder: 

Tag på opdagelse i Køge med Kanonen i Telefonen

Du kan læse mere om projektet på 
www.kanonenitelefonen.dk

Elever fra Hastrupskolen på jagt efter 
fortiden med Kanonen i Telefonen

På Byarkivet findes 
to telefoner, som kan 
lånes gratis til under-
visningsforløb. 
Kontakt Byarkivet, 
hvis du vil vide mere.
Layar fungerer både 
på Android, Iphone, 
og Symbian. Læs 
mere på 

www.layar.com

Kanonen får en lokal tilgangsvinkel, som kan opleves • 
som mere vedkommende 

Eleverne får grundlæggende viden om en række  • 
konkrete kanonpunkter 

Kanonen i Telefonen kombinerer læring og bevægelse • 

Inddragelsen af IT er et sikket hit hos mange elever • 

Der knytter sig en hjemmeside til “Kanonen i Telefonen”, • 
hvor man kan hente mere viden før eller efter turen 
samt en quiz der kan bruges til evaluering

Kanonen i Telefonen er særligt målrettet mellemtrinnet og 
forbinder lokale historier fra Køge med den officielle historie-
kanon. De udvalgte historier er forbundet til fysiske steder, 
som kan findes ved hjælpe af en mobiltelefon. 

På mobiltelefonen skal app’en Layar være installeret. Layar 
er gratis at benytte, men kræver dataforbindelse for at 
hente vores informationer ind. Layar er en “digital kikkert”, 
der gør det muligt at ”se” de historiske lag i byen, som 
ellers er usynlige. 

Køge Byhistoriske Arkiv har anskaffet to telefoner, hvor 
Layar er installeret. De kan lånes gratis på arkivet. Det er 
vores erfaring, at mange elever i målgruppen har telefoner, 
hvor Layar fungerer fint. Så vores telefoner kan supplere 
elevernes egen telefoner.

Kontakt: 
Køge Byhistoriske Arkiv
Vestergade 26
4600 Køge
5664 1592
byarkiv@koege.dk
www.koegearkiv.dk

Vi glæder os til at præsentere 
dette nye tilbud for jer og til at 
tage det i brug.

De bedste hilsener fra Byarkivet


