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Indledning

Igennem den seneste tid er folkeskolen underlagt forandringer fra politisk og samfundsmæssigt 

hold. Det politiske ønske om konkurrenceevne på det globale plan, bla udmøntet i PISA-

undersøgelser (og den vægt de tillægges i den offentlige debat), har mest tydeligt resulteret i at der 

fokuseres på faglighed og målbare resultater, hvilket udfordrer dannelsesmål og lærerens 

metodefrihed i undervisningsplanlægningen. Inden for historiefaget kan dette fx ses på indførelsen 

af kanon, absolut kronologi og afgangsprøve i det seneste folkeskoleforlig.

Udviklingen kan problematisere mit historie- og almendidaktiske ståsted, samt mit generelle  

dannelsessyn, baseret på reform- og kritisk pædagogik. Jeg finder også, at der i nogen grad er 

interne modsætninger i selve faghæftet -der på den ene side opererer i kanontænkning, og på den 

anden stadig sætter historiebevidsthedsbegrebet som et centralt mål1.  De didaktiske 

problemstillinger disse modsætninger kan medføre i mit virke som historielærer, ønsker jeg at 

diskutere.

Flere skolepædagogiske strømninger kan hjælpe mig med at fastholde mit fokus på eleven som 

subjekt i undervisningen, fx Sir Ken Robinsons uhyre populære taler2om det kreative og innovatives 

værdi, Innovation i Undervisningen3, og Udeskolepædagogikken som formuleret af  Arne Jordet. 

Den sidstnævnte skolepædagogiske filosofi giver for mig et spændende refleksionsgrundlag for min 

forståelse af og arbejde med især historiebevidsthedsbegrebet og historiedidaktikken, hvilket jeg i 

følgende opgave vil forsøge at belyse.

1.1 Problemformulering

1 Dog er historiebevidsthed nu blevet til 'historisk bevidsthed', se mere om dette i afsnit 5.1
2 Ken Robertson: Britisk uddannelses- og kreativitetsforsker, der bla ved RSA-eventet i 2010 fremlagde sit syn på 

uddannelsessystemernes problemer i dag, blev filmet, 'illustreret' og siden set knap 5 millioner gange på youtube
3 Bla udviklingsarbejde ved Professionsskolen Metropol (lærer) med efterfølgende bogudgivelse.
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1.2 Emneafgrænsning og metode

I denne opgave vil jeg hovedsageligt fokusere på teorier om Udeskolepædagogik som formuleret af 

Arne Jordet, Reformpædagogik og kritisk pædagogik ved John Dewey og Thomas Ziehe og 

Historiebevidsthedsbegrebet ved Bernard Eric Jensen. 

Det er de tre centrale begreber i min problemformulering, og jeg vil definere og afgrænse min brug 

af det enkelte i de forskellige afsnit. Jeg vil ikke komme ind på særlige teorier om læringsrum, 

udover hvad der er indeholdt i teorien om udeskole.

Det gør jeg ud fra en enighed med bla Jens Aage Poulsen4, der under et kursus afholdt af Gyldendal 

i 2008 opstillede følgende såkaldte Grundvilkår for Historieundervisningen5:

Dvs, at jeg for at besvare min problemformulering må overveje alle fire dimensioner. 

Modellen skal forstås sådan, at der mellem de fire dimensioner og historieundervisningen er 

dialektiske forhold, men også i de fire dimensioner i sig selv. Bla kommer jeg i min opgave  ind på 

en diskussion af hvordan den politiske dimension (her Nye Fælles Mål) påvirker den didaktiske 

dimension, især med dets krav om målbare resultater og indførelsen af Kanon.

I arbejdet med den faglige og fagdidaktiske dimension vil jeg fokusere på historiebevidstheds-

begrebet hovedsageligt som formuleret af Bernard Eric Jensen, men også komme ind på den 

udvikling faghæfterne for historie er undergået gennem den seneste tid, da denne illustrerer hvordan 

videnskabsfaget historie har indvirkning på skolefaget historie.

4 Jens Aage Poulsen (1953-) er bla forfatter til de nyere undervisningsmiddel-serier 'Hit med Historien' og 'Historie 7-
9', samt aktiv indenfor udvikling af bugen af web 2.0 i undervisningen. Lektor ved Læreruddannelsen i Jelling, hvor 
han hovedsageligt underviser i liniefaget historie.

5 Model 1, produceret af mig selv efter inspiration af kursus ved Jens Aage Poulsen
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Derefter vil jeg analysere Nye Fælles Mål for Historie for at tilgodese de aktuelle politiske krav, 

men også for at  undersøge og diskutere, hvordan de tidligere bearbejdede teorier taler sammen med 

eller mod disse. Dette er altså den politiske dimension.

Arne Jordets bog 'Klasserommet Utenfor' vil jeg behandle som en empirisk tekst, og - 

sammenholdt med min dannelsesteoretiske positioner fra især teori om erfaringspædagogik og 

kritisk pædagogik - lade udgøre de didaktiske og pædagogiske dimensioner i modellen.  

Jeg vil altså fokusere på hvilke didaktiske muligheder  udeskolepædagogikken synes at give, ved 

arbejdet med historiebevidsthed i undervisningen.

På baggrund af mine analyser og diskussioner af de forskellige dimensioners indbyrdes forhold, vil 

jeg foretage en  handleanvisende perspektivering og beskrive hvordan jeg planlagde et 

undervisningsforløb bygget på mine konklusioner fra de forskellige dimensioners påvirkning af 

historieundervisningen.

Undervisningsforløbet blev lavet til en 3. klasse på Gasværkvejens Skole, der er en erklæret 

'Udeskole' beliggende på Vesterbro i København. Dette afsnit vil udgøre min konklusion.

2.0 Den almendidaktiske- og pædagogiske dimension

Jeg vil herunder kort opridse (og afgrænse) hvilke dannelsesteorier og pædagogiske grundsyn jeg 

baserer opgaven og min læsning af  'Klasserommet Utenfor' og senere Faghæftet på.

2.1 John Dewey og erfaringspædagogik

Dewey6 byggede videre på starten af reformpædagogiske tanker fra begyndelsen af 1900-tallet, og 

er nu nærmest synonym med det lidt poppede 'Learning by doing', sloganet for erfarings- og 

frigørelses-pædagogikken. Hans grundtanke er at erfaringen er en aktivitet, hvorved samspillet 

mellem sansning, tænkning og handling danner grobund for den reelt tillærte viden. Eleverne  må 

sættes i centrum, især ift stofudvælgelsen, således at der tages udgangspunkt i elevernes lyst og 

interesser. Samarbejde vægtes højt, idet reformpædagogikken bygger på et demokratisk 

dannelsesideal, til forskel fra den dengang fremherskende behavioristiske psykologi og pædagogik. 

6 John Dewey (1859-1952) ; Amerikansk skribent og professor ved Universitetet i Chicago for filosofi, psykologi og 
pædagogik, samt grundlægger af The Laboratory School. Beskæftigede sig især med reformpædagogisk 
progressivisme.
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Forholdet mellem lærer og elev er derfor også mere jævnbyrdigt, hvor elevens tanker og idéer ses 

som værdifulde i undervisningen. Ideelt set skal emnet for undervisningen have en grad af 'virkelig 

relevans', dvs at problemet kommer fra den virkelige (omkringliggende) verden, og ikke er en falsk 

problemstilling fra en bog. Undervisningen skal være oplærende frem for belærende, ud fra den 

tankegang at man også lærer noget af at lære.  Didaktiske metoder i en undervisning tilrettelagt efter  

erfaringspædagogiske teorier, kunne fx være værksteds- og projektarbejde og elevmedbestemmelse. 

(Klassisk 2007) 

2.2 Wolfgang Klafkis kategoriale dannelse og nøgleproblematikker

Med Klafki7 får man et humanistisk, demokratisk dannelsessyn. Teorien er at undervisningen må 

foregå i et konstant samspil mellem elev og stof, således at 'stoffet åbner sig for barnet og barnet 

åbner sig for stoffet', og der ikke fokuseres for ensidigt på enten et materialt eller formalt 

dannelsessyn8. For at opnå denne dobbelte åbning må undervisningens indhold (stoffet) vælges som 

en repræsentant for en kategori af viden, således at det præsenterede bygger på et konkret indhold, 

men samtidig også udvikler elevens mulighed for at overføre det derefter lærte til andre områder.  

For Klafki er målene for denne 'Kategoriale dannelse' i et demokratisk samfund trebenet: eleverne 

skal opnå 'grundevnerne'  Selvbestemmelse, Medbestemmelse og Solidaritet. Karsten Schnack9 

kalder Klafkis dannelsesdidaktik for 'udfordringsdidaktik', der ”(...)ud fra et demokratisk, politisk  

dannelsesideal styre(r) efter at give deltagerne mulighed for at videreudvikle og kvalificere deres  

handlekompetence i forhold til at være aktive deltagere i demokratiske processer angående de  

udfordringer, vi samfundsmæssigt og i forskellige fællesskaber står overfor.” 10 . Klafki kommer 

også med et praktisk-didaktisk bud på hvordan det kategoriale indhold så findes, med sine 

Nøgleproblematikker11 og det eksemplariske princip for stofudvælgelsen. (Schnack 2004) (Krogh-

Jespersen 2006) (Klassisk 2007)

7 Wolfgang Klafki (1927- ) ; Tysk tidligere lærer, didaktiker og professor for pædagogik ved Universitetet i Marburg 
år 1963-1992. Deltager stadig aktivt i debat og forskning og betragtes som ophavsmand til nogle af de vigtigste 
nyere bud på didaktiske analyse- og undervisningsplanlægningsmodeller.

8 Dewey og reformpædagogikken er bla blevet kritiseret for at have en for formal orientering, som ifølge kritikerne 
kan betyde en undervisning med meget lidt fagligt indhold, og også for at lægge et for stort ansvar på elevens 
skuldre. Denne kritik kom bla til udtryk i daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens selverklærede 'opgør 
med rundkredspædagogikken' i sin åbningstale 2003 og den efterfølgende skoledebat -og lyder stadig.

9 Karsten Schnack (1945- ) Professor i didaktik ved DPU Aarhus
10  (Schnack 2004 ; s 17)

11 Nøgleproblematikkerne:  Fredsspørgsmålet, miljøspørgsmålet, den samfundsskabte ulighed, informations- og 
kommunikationsmidler og endelig subjektivitet og jeg-du forholdet. (Krogh-Jespersen 2006)
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2.3 Kritisk pædagogik

Kritisk pædagogik opstod i 1970'erne og 1980'erne i kølvandet på den progressive pædagogik og 

kritiske teori repræsenteret ved bla Dewey, Klafki og Habermas. Her findes forskellige positioner 

men samlet set lægges der vægt på en kritik af uddannelsessystemets reproducerende funktion ift 

samfundet, fx udtrykt i klassiske top-down dannelsesidealer hvor der tages udgangspunkt i at den 

voksne generation (lærere, politikere osv) ved, hvad der er nødvendigt for den opvoksende 

generation (eleverne) at modtage af viden for at kunne deltage i samfundet på den anden side af 

skolen, samt den sorterende og undertrykkende funktion skolen dermed nemt kommer til at udfylde. 

Man mener at skolens strukturer samtidigt spejler samfundets strukturer og indgår i et dialektisk 

forhold med disse. Dvs, at man som aktør i skolen (fx  som lærer) må være bevidst om, at skolen på 

én gang er påvirket af samfundet, men også har muligheden for at ændre på samfundet.

 (Klassisk 2007)

Jeg vil i min opgave ikke gå ind på den marxistisk-politiske del af teorien, men fokusere på de 

følger for undervisningens tilrettelæggelse og didaktik, der er nødvendige for at imødekomme den 

kritiske pædagogiks mål om at uddanne elever med kritisk bevidsthed og handlekompetence. 

Thomas Ziehe12 har bla argumenteret for, hvordan man må koble lærerplanens såkaldt objektive13 

interesse sammen med elevens subjektive interesse, for at opnå den nødvendige motivation og 

oplevelse af relevans hos eleven. Undervisningen må også her have fokus på og virke gennem 

elevernes erfaring, fordi man på den måde undgår blot at opnå en ”(...)instrumental tilegnelse og  

ophobning af fakta, som ikke kunne sættes i forbindelse med den lærendes eget liv.”14 Desuden 

påpeges det endnu engang, at demokrati såvel som andet indhold ikke kan læres om, men må 

leves/læres i -dvs at kritisk pædagogik ønsker at ændre skolens interne strukturer, for at sikre den 

bedst mulige dannelse af elever, der kan se hvordan de selv kan være med til at ændre samfundets 

strukturer til det bedre. (Klassisk 2007) (Schnack 2004)

  

2.4 Opsummering 

Jeg har af plads- og fokushensyn fravalgt at gennemgå egentlige samfundsteorier om 

modernitet/postmodernitet/højmodernitet, men kunne eksempelvis diskutere Ziehes teorier om 

kulturel frisættelse, Giddens om modernitetens tveæggede sværd, Habermas om system- og 

12 Thomas Ziehe (1947- ): Tysk tidligere skolelærer og professor i pædagogik ved Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover. Taler om bla det refleksive morderne menneske, og omverdenens kompleksitet.

13 Kritisk pædagogik mener jo netop at en lærerplan aldrig vil være objektiv, idet den altid vil bygge på magtens 
forestillinger om hvilken viden der er værdifuld for samfundet at videreføre

14 (Klassisk 2007 ; s 408)
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livsverden, Hargreaves om Balkanisering osv. Alt sammen opfattelser af, at samfundet i dag har 

været og er under hastig forandring, hvilket bla besværliggør en sikker formodning om, hvordan 

fremtidens samfund vil udforme sig og dermed også af, hvilke kompetencer og hvilken viden en 

fremtidig borger må ønskes at besidde. 

Derfor giver det for mig mening  -i mit virke som folkeskolelærer - at ty til en kritisk, reflekterende 

og demokratisk tilgang til mit dannelsessyn og dermed også mine didaktiske valg – især i 

historiefaget, der traditionelt anses som et vigtigt kulturbærende og dannende fag, og hermed bærer 

en stor del af ansvaret for at støtte op om den alsidige udvikling, samt udviklingen af kritisk sans og 

handlekompetence hos eleverne. 

Den progressive og kritiske pædagogik fordrer begge en anti-autoritær og demokratisk orienteret 

didaktisk praksis, og begge lægger vægt på vigtigheden af, at stof-udvælgelsen må tage hensyn til 

elevens lyst og interesser i en eller anden grad. Dermed ikke sagt at skolegangen udelukkende 

formes efter elevens egne til- og fravalg, det er lærerens ansvar at have et vist overblik over fagets 

område og bevidsthed om egen rolle, og dermed kunne foretage kvalificerede og reflekterede valg 

af indhold. Fokus er på læreprocessens afhængighed af hvordan stoffet taler til den lærende, og 

samtidig, om læreren formår at forholde sig kritisk-refleksivt til egen og skolens virksomhed og 

funktion i samfundet. Både Dewey, Klafki, Ziehe og Schnack taler således for en demokratisk 

indragelse af eleverne i den daglige skolevirksomhed, for på den måde at styrke dannelsen af en 

kritisk-reflekterende handlekompetence hos disse, ved at 'træne' den. Jeg noterer mig yderligere at 

inddragelsen af den 'virkelige', omkringliggende verden er vigtig, både for motivation og relevans 

ift eleven, men også for at sikre en konstant udfording og forandring af undervisningens emne, der 

dermed ikke kommer til at dreje sig om ligegyldigheder eller tomme 'sandheder'. Undervisningen 

må ideelt set omhandle reelle problemstillinger (sande spørgsmål), der har betydning for eleverne 

og resten af  samfundet, hos Klafki fx formuleret som de fem nøgleproblemer15.

3.0 Den faglige og historiedidaktiske dimension 

Jeg vil i følgende afsnit fokusere på den faglige (eller videnskabelige) dimension af Poulsens model 

for historieundervisningens grundvilkår16.  Historiebevidsthedsbegrebet giver jeg et afsnit for sig 

selv, så dette afsnit kan læses som en optakt.

15 Se afsnit 2.2 
16 Model 1 i afsnittet 'Emneafgrænsning'
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3.1 Historiesyn

Jeg vil følgende kort beskrive de forskellige hovedkategorier af historiesyn man opererer med inden 

for historiefaget og efterfølgende diskutere, hvordan disse spiller sammen med de tidligere omtalte 

dannelsessyn og hvad dette fordrer af historiedidaktiske overvejelser.

Inden for en marxistisk historievidenskab deler man typisk historiesyn op i tre forskellige grupper:

1) En idealistisk-  2) En mekanisk materialistisk-  3) En dialektisk materialistisk 

historieforståelse

Denne opdeling tager udgangspunkt i en marxistiske deling af og skelnen mellem samfundets 

”(...)økonomiske basis og dets ideologiske overbygning(...)”17 og indeholder en klar stillingtagen til 

den tredje positionering som den 'rigtigste', hvilket er en præmis langt fra alle historikere erklærer 

sig enig i. Som udgangpunkt finder jeg dog denne opdeling eller kategorisering enkel, nyttig og 

relevant at reflektere over, når jeg som historielærer i folkeskolen fx skal vurdere lærebogssystemer, 

ministerielle kanonkrav osv, og den dialektiske historieopfattelse er stadig meget udbredt inden for 

historievidnskaben i dag.

Et idealistisk historiesyn ville forklare historiens gang ud fra de store personligheder, -åndelige 

strømninger, -opfindelser mm – de store personligheder er måske nok historiebærende, men der 

ligger et metafysisk fænomen bag (Gud, fornuftens rationalitet, magt osv) deres inspiration og 

udvikling. Historiesynet kan være mere eller mindre deterministisk, og skrækeksempler på brugen 

af en ekstrem deterministisk-idealistisk historieopfattelse kan fx ses indeholdt i Nazismens teorier  

om Overmenneskets eneret til at være historieskabende. Historiebøger og undervisningsmidler 

skrevet med et idealistisk historiesyn vil pege på enkeltpersoner, fx konger, som historieskabere og 

altså forklare historiske begivenheder ud fra disses valg/idéer -ofte med erindringspolitiske mål og 

nationale tendenser. (Pietras) (Gads 2003)

Et materialistisk historiesyn tager derimod udgangspunkt i at afdække hvilke materielle og 

økonomiske forhold, samt generelle livsbetingelser mennesket lever i, for at forklare  menneskets 

sociale og kulturelle væren. Emner af interesse vil typisk være samfundsudvikling, kulturelle 

forandringer og politik. Menneskets idéer og handlinger er mere eller mindre styret af materielle 

kår.

Efter Sovjetunionens  sammenbrud har en mere dialektisk og mindre politisk historieopfattelse 

udviklet sig fra den traditionelle materialistiske. Her er det samspillet eller forholdet mellem det  

17 (Gads 2003 ; s 269 )
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historieskabte og historieskabende menneske, der er interessant og forklarende for kontinuitet og 

forandring i historiens bevægelser. Mennesket er dermed:

Historieskabt: Vi fødes i en given tid, med givne karakteristika.

Vi er underlagt eller styret af div strukturelle-, historiske-, geografiske- 

og sociale rammer og handler indenfor disse.

Historieskabende: Vi har et vist genetisk, intellektuelt og kulturelt betinget handlepotentiale

Dette spillerum kan vi realisere med eller mod strukturelle rammer, 

historien og andre mennesker.

Normalt kan mennesket ikke bryde med de historiske strukturer, men det kan ske og have stor effekt 

på den videre historie, fx med personer som Mandela og Hitler. (Pietras)

3. 2 Videnskabsfaget virkning på skolefaget historie

Udvikling og debat inden for historiesynsparadigmet, kan især ses på formålsparagraffer og 

historiefaghæfter over tid. Jens Pietras18 opridser i sin artikel 'Historiens Motor' fra 2004 den nyere 

tids vigtigste historiedidaktiske udvikling således:

År 1977: Der tales om synsvinkler og modsætningsparadigmet opstilles; at eleverne skal lære at 

stille forskellige synsvinkler på årsager og virkninger af samfundsudviklingen op mod 

hinanden og erkende at forskelligheder i synsvinkel på historiens drivkrafter findes 

både fra generation til generation og i forskellige samfundsgrupper.

År 1981: Nu eksplicit historiesynsparadigme. Hyppigheden af forandringer i det samtidige 

danske samfund lægges til grund for nødvendigheden af elevernes møde med og 

overvejelser omkring forskellige historiesyn.

År 1984: Efter stor politisk debat i kølvandet på bla Berlinmurens fald, nedsatte Bertel Haarder 

et kommisorium for et nyt faghæfte med en mere ydmyg plads til 

historiesynsparadigmet. Dette holdt indtil 1993 og den samlede nye folkeskolelov. I 

mellemtiden arbejdede bla historiedidaktikere fra det daværende Danmarks 

Lærerhøjskole med at revidere historiedidaktikken.

År 1995: Bernard Eric Jensen19 er en af hovedmændene bag nytænkningen 'Historiebevidsthed' 

(se følgende afsnit), der skrives ind i faghæftets centrale formål for at hjælpe den 

18 Historielektor og deltager i arbejds- og skrivegruppen under undervisningsministeriet for Fælles Mål for Historie 
2004. Formand for foreningen af historielærere ved seminarierne i 2008.

19 Bernard Eric Jensen (1943 -) er mag.art i historie og lektor ved DPU Aarhus. Har bla deltaget i fagudvalg og 
udviklingsarbejder omkring historiebevidsthedsbegrebet og samspillet mellem demokratisk dannelse og 
kulturarvspleje
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danske historiedidaktik i en mere nutidig og funktionel retning. 

Historiebevidsthedsparadigmet fokuserede på samspillet mellem nutidsforståelse, 

fortidstolkning og fremtidsforventning som fagets væsentligste og centrale 

omdrejningspunkt. Det har været diskuteret (og jeg kommer ind på denne diskussion i 

følgende afsnit) om historiebevidsthed kan sidestilles historiesyn, men Jensen har bla 

modsat sig, at dette skulle være tilfældet.

År 2002: Historiesyn helt ude af faghæftet, og nu enlig fokusering på mennesket som 

historieskabt og historieskabende.

År 2004: De første 'Fælles Mål' ønsker en øget faglighed og kvalitetssikring af undervisningen, 

hvilket betyder at der primært fokuseres på kundskaber og færdigheder, og at 

dannelsen kommer sekundær. Historiebevidstheden er stadig central, og det 

overordnede mål for historiedidaktikken er at give eleven mulighed for at opnå 

”historisk indsigt og (blive) det historiebevidste, handlekompetente, livsduelige, 

demokratisk dannede menneske”20. Fagets Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder (CKF'er) er delt op i målbare enheder. Sproglig omformulering til 

'Historieskabte og historiemedskabende'. Idealet om en skabende historiebevidsthed 

opstilles.

Historiesyn er nu indeholdt i eller en del af historiebevidsthedsbegrebet, fx som et 

analyseredskab.

Bernard Eric Jensen påpegede i 1996 hvordan den øgede specialisering inden for 

historievidenskabsfaget -grundet de mange opdelinger af fagområder i tid og rum- havde den 

indvirkning på skolens historiefag, at eleverne ville opleve et større skel mellem historie som 

livsverden og i professionaliseret form. Dette medfører at det må ”(...)overvejes, hvordan skolefaget  

forholder sig til historie som almen og fagspecifik aktivitet.”21

4.0 Historiebevidsthed som dannelsesideal?

Jeg ønsker i følgende afsnit at definere min brug- og forståelse af historiebevidsthedsbegrebet, da 

det som vist er centralt for historiedidaktikken. Fx sidestiller Gads Historieleksikon endda næsten 

20 (Pietras)
21 (Brinckmann 1996 ; s 9)
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de to begreber, med følgende formulering: ”I dag defineres historiedidaktik som det at udforske  

historiebevidstedens dannelse og omdannelse, dens former og brugsfunktioner”.22

4.1 Historiebevidsthed ifølge Bernard Eric Jensens

Bernard Eric Jensen var  kraftigt medvirkende til at få omformuleret historieskolefagets formål i  

faghæftet 1995, hvorfor jeg finder hans formulering og brug af historiebevidsthedsbegrebet 

uomgængelig.

Jensen starter med at fastslå, hvordan historiebevidsthed er tæt tilknyttet en bred historieopfattelse.  

Dvs at historie ikke skal ses som værende lig fortid, men som en proces omfattende fortid, nutid og 

fremtid. -Og at arbejdet med begrebet sætter fokus på at der, som et eksistentialistisk grundvilkår i  

vores liv, altid vil indgå ”(...)såvel en erindret fortid som en forventet fremtid”23. 

Den mest brugte definition af historiebevidsthed er givet af Karl Ernst Jeismann i 197924:

Jensen beskriver hvordan begrebet mest bruges i det historiedidaktiske miljø, og med sin tilgang har 

flyttet fokus fra hvad der skete engang og også fra hvordan der fortælles om fortidige begivenheder,  

til hvordan og til hvad historie bruges, og hvordan den frembringes. (Jensen 2003 ; s 58)

De tre begrebers indbyrdes forhold kan stilles således op: 

Modellen skal forstås sådan, at vores nutidsforståelse er farvet af vores fortidstolkning, og sammen 

med den styrer vores fremtidsforventninger. Men scenariekompetencen og værdiafklaringen i vores 

fremtidsperspektiv styrer samtidig vores nutidsforståelse og måde at anskue fortiden på. Det er disse 

sammenhænge, der er interessant at beskæftige sig med.

22 (Gads 2003 ; s 264)
23 (Brinckmann 1996 ; s 5) 

24 (Jensen 2003 ; s 58)
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Mennesket forstås altså som et historisk væsen, dvs at vi ofte bedst kan forklare et menneskes valg, 

handlinger, følelser og holdninger ved at kigge på, hvilken kultur og historie pågældende er 

opvokset og virker i.  Historiebevidsthed bygger på at historie også (måske hovedsageligt) befinder 

sig i livsverdenen. Dvs at ingen mennesker er historieløse, men i hverdagen blot ikke tænker over 

vores konstante historiebrug. Jensen mener at vi på det bevidste plan har en pragmatisk tilgang til  

vores måde at omgås fortiden, hvor vi vælger at beskæftige os med, hvad der i specifikke 

sammenhænge synes at være nyttigt eller givende. Og vi vælger altså udfra vores nutid, hvilke 

begivenheder og forhold, der er relevante, hvilket der til gengæld ikke nødvendigvis er bevidst.

Historiebevidsthed er en nødvendighed for os, for at vi kan fungere i en socio-kulturel sammen-

hæng, og hovedbrugen kan opstilles i fire hovedprocesser (der dog hænger tæt sammen):25

Identitetsskabende brug af historiebevidsthed handler om, hvordan vi fastholder billedet af os selv 

eller kollektivt, ved at lede- og orientere os efter kontinuitet og sammenhæng i tid og rum.

Når vi møder 'de andre' kan vi vælge at forsøge at forstå deres måde at opleve, føle, tænke og 

handle på, igen gennem brug af - og spejling med – egen historiebevidsthed. Sådan navigerer vi i de 

socio-kulturelle rum vi færdes i, og værdier og principper kommer bla til udtryk i udviklingen af 

vores scenariekompetence, dvs i det faktum, at vi ikke bare overvejer hvad der kan gøres i en given 

situation, men også hvad der vil være mest hensigtsmæssigt at gøre. (Brinckmann ; s 7)

4.2 Historiebevidsthedsbegrebet set fra den didaktiske dimension

Jensen mener, at historiebevidsthedens dobbeltposition som både eksisterende i skole- og livsverden 

må medføre, at skolen må tage udgangspunkt i ikke at være eneste sted for elevernes indføring i 

historiekulturen26. Dvs at didaktikken må forholde sig til historie som både almen (brugsorienteret) 

og fagspecifik aktivitet. Historieundervisningen vil uundgåeligt konkurrere eller samarbejde med de 

andre dannelses- og brugssteder og må derfor tilbyde eleverne dels brugsværdi, dels kvalitet. Med 

25 (Brinckmann ; s 7)
26 Se bilag 'Model over brugs- og dannelsessteder for historiebevidsthed'
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Jensens ord bliver opgaven ”(...)at gøre undervisningen til et kvalificerende lærested for  

producenter og brugere af historiebevidsthed.”27

Valg af indhold i undervisningen knyttes med fordel til de fire typer dannelsesprocesser af 

historiebevidsthed, idet det tager udgangspunkt i en brug eleverne allerede foretager sig, men 

ønskes bevidstgjort om eller i hvert fald givet indsigt i. De kan og skal ikke skilles ad, idet indsigt i  

identitetsdannelse som sociokulturel proces, at forstå sig selv og at forstå andre i praksis hænger 

sammen. 

Oplagte emner for undervisningen vil fx være venne- og fjendebilleder, politiske Iieologier og 

samfunds- og magtstrukturer.

Når man forstår sig selv som værende historie, betyder det at historien ikke kan ses udefra, men må 

anskues som en proces vi både formes af og selv former, individuelt eller kollektivt. 

Undervisningens indhold må gøres konkret og specifikt, ved at sammenligne egen (nutidig) historie 

med historie i andre tider og rum. Arbejdet med de to metodiske greb aktualisering og 

distancering28 i undervisningen vil kræve, at eleverne bruger sig selv som reference- og 

sammenligningspunkt, og man bør desuden beskæftige sig med at afdække tilgange og traditions-

dannelser, der i praksis er med til at forme elevernes tænke-, være- og handlemåder29. 

Scenariekompetence skal ifølge Jensen underlægges en mere produktiv og fremadrettet læsning30, 

hvilket i hans øjne betyder at der i historieundervisningen må arbejdes både konkret og almen 

generaliserende med at ”(...)analysere og klarlægge sammenhængen mellem menneskers  

handlingsbetingelser og -muligheder, deres handlingsvalg og -konsekvenser under forskellige sæt af  

natur- og kulturbetingelser.”31. Derfor giver det ifølge Jensen ikke mening at skille historie- og 

samfundsfagets områder ad.

Historie er også et dannelsesfag, og arbejder jvf Nye Fælles Mål med begreber og målsætninger 

indenfor demokratisk-, national, mellemfolkelig- og grøn dannelse. I den forbindelse er det vigtigt  

at passe på ikke at overskride grænsen mellem dannelse og politisk indoktrinering. 

(Brinckmann ; s 17)

27 (Brinckmann ; s 10)
28 Aktualisering: At give et emne eller tema en klar nutidsrelatering ; Distancering: At indkredse og præcisere hvori  

forskellen mellem den behandlede tid og hvor egen består (Brinckmann ; s 13)
29 Jvf kritisk pædagogiks frisættende funktion, afsnit 2.3
30 Måske omfattet af handlekompetencebegrebet
31 (Brinckmann ; s 12)
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5.0 Analyse af faghæftet, Den politiske dimension

Jeg vil i dette afsnit opridse de vigtigste elementer for min problemstilling ved den politiske 

dimension af grundvilkårene for historieundervisningen, specifikt Undervisningsministeriets 

Faghæfte for Historie, som en del af Nye Fælles Mål 2009. Jeg vil dels fokusere på hvilket 

historiesyn faghæftet skrives i, og hvordan historiebevidsthedsbegerebet bruges. Derudover vil jeg 

notere mig hvilke formelle krav jeg må imødekomme i mit undervisningsforløb, og hvordan disse 

taler for eller mod min intention om at flytte undervisningen uden for klasselokalet.

Jeg gennemgår ikke undervisningsvejledningen, da denne ikke har karakter af gældende krav, men 

netop er dét; en vejledning. Udformningen af undervisningsforløbet vil på den måde få karakter af 

en handleanvisende perspektivering af bla faghæftets krav (sammenholdt de andre dimensioner), og 

ikke lægge sig for tæt op af vejledningen præsenteret heri.

Jeg vil ikke beskæftige mig med den politiske debat der gik før og kom efter revideringen, 

medmindre det synes nødvendigt for at forstå enkelte specifikke formuleringer mv.

Fagets formål: 

Et par ting springer mig i øjnene ved læsningen af formålsbestemmelsen. For det første står 

historiebevidsthed eller historisk bevidsthed ikke længere helt så centralt som tidligere 32, men er 

rykket 'ned' i Stk. 3. Dog kan der argumenteres for at formuleringen ”(...)styrke deres viden om og  

forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og  

samfundsliv”33 omfatter sammenspillet mellem fortidstolkning og nutidsforståelse. Men hvor er den 

fremadrettede funktion af begrebet så? At det historieskabende element i historiesynet er nedtonet,  

synes jeg er endnu tydeligere i formuleringen i Stk. 3, hvor det lyder at eleverne skal have indsigt i  

”(...)hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for  

at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.” og det at vi samtidigt er 

historieskabende altså er reduceret til en refleksion over handlemuligheder.

At historiebevidsthed desuden er blevet til historisk bevidsthed, kan der være flere årsager til, bla at 

gymnasiefaget historie benytter denne term. Indholdsmæssigt behøver de to formuleringer ikke 

være så forskellige, og der tages stadig udgangspunkt i en allerede eksisterende bevidsthed hos 

eleverne, der således ønskes styrket. Til gengæld er det sammenstillet med (og dermed ikke 

indeholdt i) elevernes identitet, hvilket kan virke som lidt af en dobbeltkonfekt, jvf Bernard Eric  

Jensens identitetsskabende proces, afsnit 4.2.

32 Jvf. Afsnit 3.2
33 (Faghæfte 2009 ; formål)
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En anden mulig dobbeltkonfekt, der samtidig viser hvordan historiefaget er meget påvirkeligt af  

politisk virkelighed, er sidste sætning i Stk 1. Folkeskolelovens Formålsbestemmelse er allerede 

gældende for alle fag -også historie. Dansk kultur og historie har altså fået en særlig fremtrædende 

plads .Det virker særligt malplaceret, fordi det ikke er forklaret hvad der menes med dansk kultur og 

historie, som netop ikke er objektive størrelser, men forskelligt for hvem der spørger, jvf elevernes 

forskellige socio-kulturelle udgangspunkter.

Med ændringerne kommer der slutteligt til at være en lille overvægt på viden i formåls-

bestemmelsen, ift til kompetencer eller almen dannelse, hvilket kan problematisere historiefagets  

store muligheder på området, men det skyldes nok den generelle skolepolitiske fokusering på 

faglighed og målbare resultater. 

Slutmål: 

Fagets CKF'er er delt i de tre hovedområder: Udviklings- og sammenhængsforståelse, Kronologisk  

overblik og Fortolkning og formidling. Desuden er der vedlagt en Historiekanon indeholdende 29 

kanonpunkter eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder i, og kronologisk forståelse af.

Det første område er udtryk for et dialektisk historiesyn, med både pinde om begivenheder og deres 

sammenhænge til dansk og omverdenens historie, samfundsorganiseringer og sammenhænge 

mellem produktion, forbrug og ressourcer. Det kan undre at der ikke nævnes 'betydningsfulde 

personer' eller noget sådant, da der er hele fem kanonpunkter repræsenteret af enkeltpersoner.

Igen kan man spore en politiserende dagsorden i sidste pind, hvor kultursammenstød nævnes 

eksplicit, selv om det vel er indeholdt i kulturmøder, der både kan være positive og negative.

Ydermere ser jeg her argumenter for at historie- og samfundsfagsundervisningen i folkeskolen med 

fordel kan arbejde sammen, særligt oplagt ved 2. og 3. pind.

Det kronologiske overblik præciseres i tre pinde omhandlende tidsepoker og deres kronologiske  

placering, sammenhænge mellem begivenheder og deres tid og endeligt forskellige tiders opfattelse  

af magt og individ/fællesskab. Områdets formuleringer har dels en demokratisk dannende klang, og 

ligger i forlængelse af idéen om oplysning og fornuft som frigørende kraft34. På den anden side er 

det lidt vel store fokus på det kronologiske overblik (også ift indførslen af kanon) , nok et tegn på en 

mere bagudrettet opfattelse af hvad historie er, men fare for at ende helt tilbage i den gamle grøft -  

34 jvf. Afsnit 2

    Amanda Arnfast Bruun, 30250505                        Professionshøjskolen Metropol                                August 2011



Historiebevidsthed i byen som læringsrum                                           s. 16 / 36

med centralt bestemte og fastlagte ideer om hvad der skal overleveres af viden. Jeg finder det 

problematisk som lærer at skulle finde en balance mellem den opdragende/dannende  og frigørende 

funktion, uden støtte i Faghæftet, der således synes at lide under samme splittelse.

Til sidst vil jeg her påpege at sammenhængsforståelse i rum er fjernet fra området, hvilket ellers 

taler imod de historiedidaktiske metoder aktualisering og distancering, jvf afsnit 4.2

Inden for det tredje område Fortolkning og formidling, listes de færdigheder, metoder og teknikker 

eleverne forventes at blive i stand til at bruge. Der lægges op til en hovedsageligt reproducerende 

undervisning, med undtagelse af én pind om problemorienterede færdigheder og én pind om 

udformning af historiske fortællinger. Jeg kan undre mig over at fx æstetiske og skabende 

lærerprocesser er så overfladisk repræsenteret, og frygte at undervisningen dermed kan få svært ved 

at konkurrere med de andre dannelses- og brugssteder for historiebevidsthed i elevernes liv.

Trinmål:

Der er fastlagt konkrete, målbare trinmål inden for de CKF-områder, efter henholdsvis 4., 6. og 9. 

klasse.

Der er medtænkt en tydelig progression gennem forløbet, hvor den første fase hovedsageligt handler 

om at kunne se historie i nærmiljø og i tilknytning til egen og familiens fortællinger. Sammenholdt 

med kravet om kronologi35 og de mange kanonpunkter til de stadig relativt få normerede timer faget 

råder over, kan jeg her se mulige problematikker ift udvælgelse af undervisningens faglige indhold. 

Disse håber jeg at udeskolepædagogikken kan give mig svarmuligheder til, jvf min problemstilling. 

Første fase drejer sig færdighedsmæssigt hovedsageligt om, at eleverne skal begynde at kunne 

genfortælle indholdet.

I anden fase (5. - 6. klasse) åbnes der op for et mere globalt udsyn, med fokus på dansk kulturs 

(igen ikke uddybet hvad der menes med dette) møde med andre kulturer. Herudover tales der om at 

eleverne skal kunne fortælle om og vurdere hvordan danske historiske personligheders indsats kan 

spores i dag, hvilket for mig har en erindringspolitisk klang, især mht ordvalget indsats. Dette 

modificeres dog i tredje hovedområde, hvor der lægges op til diskussion af forskellige tolkninger af  

fortiden, og kildekritiske begreber skal kunne anvendes. Eleverne skal i denne fase desuden trænes i 

egen scenariekompetence på baggrund af den erhvervede viden.

Tredje og sidste fase beskæftiger sig med elevernes evne til at bruge deres viden, ved at kunne 

35 Dog er der kun krav om en relativ kronologisk forståelse i de små klasser, hvor de ældste skal kunne placere de 
vigtigste begivenheder i absolut kronologi. 
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kategorisere, sammenligne, diskutere og vurdere. Dette ønskes gjort ved problemløsende og 

kildekritisk aktivitet.

Læseplan:

Ansvaret for at udvikle historiebevidsthed lægges hos eleverne selv, hvor lærerens ansvar er at 

vælge stof til at ligge til grund for undervisningen, der forbinder den præsenterede viden i tid og 

rum.

I læseplanens første fase/forløb uddybes synet på historiebevidsthed som noget eleverne allerede 

besidder, i forskellig form. Undervisningen skal bygge videre på disse forudsætninger, og altså ikke 

søge hverken at modarbejde eller negligere disse.

Eleverne skal sammenligne og perspektivere egen kultur med andre kulturer, for at udfordre egne 

livsformer og værdier. Tilsvarende skal den lille (fx slægts-) historie sættes i relation til den store,  

for at eleverne kan udvikle sammenhængsforståelse. 

I anden fase skal eleverne præsenteres for typiske opdelinger af historien og deres betegnelser, og 

træne deres informationssøgning og kildekritik yderligere. 

Formuleringen af hvad eleverne skal beskæftige sig med, viser klart at omdrejningspunktet stadig er 

arbejdet med historiebevidsthed: 

”Eleverne tolker, forklarer og problematiserer forskellige udsagn om betydningsfulde danske  

personers rolle for samfundsmæssige forandringer og de rammer, samfundet satte for deres  

handlemuligheder.”36 

Eleverne skal også -med lærerens hjælp- begynde at formulere enkle problemstillinger og øves i  

hvordan disse kan besvares.

I den afsluttende fase skal undervisningen føre til at eleverne bliver fortrolige med absolut 

kronologi. Der arbejdes videre med elevernes færdigheder indenfor indsamling af viden, der nu skal 

være eksemplarisk, jvf Klafkis kategoriale dannelse.

Undervisningens indhold skal fokusere på historiske menneske- og samfundssyn, for at eleverne på 

den måde får kendskab til hvordan forholdet mellem individ og fællesskab kan være.

Desuden skal elevernes egne holdninger og meninger holdes op mod politiske, jvf demokratisk 

handlekompetence. 

36 (Fælles Mål 2009 ; Læseplan)
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5.1 Vigtige elementer for min problemstilling

Jeg vil her kort diskutere tre væsentlige elementer i den politiske dimension, som jeg må overveje 

ift min problemstilling. 

De er 1) Absolut/Relativ kronologi og national forankring

2) Historiekanon 

3) Historisk bevidsthed kontra historiebevidsthed

Debatten omkring absolut- kontra relativ kronologi, har været præget af både historiefaglige og 

værdipolitiske positioner. Det største skel ligger efter min overbevisning i, at historiedidaktikere 

generelt 37 og politiske instanser, ikke deler historieopfattelse og heller ikke syn på hvad 

historiefagets vigtigste formål skal være. Daværende undervisningsminister Bertel Haarder står 

således som den bærende kraft bag indførslen af absolut kronologi og den stærke forankring i 

national historie og kultur38. Absolut kronologi skal lovmæssigt dog først anvendes i anden og tredje 

fase af historieundervisningen, men viser sammenholdt med kanonen en forskydning mod en mere 

kulturoverleverende, bagudskuende opfattelse af historiefaget, formet af et klassisk dannelsesideal.  

At fagdidaktikere på den anden side opfatter historiebevidsthedens dialektiske forhold- og processer 

mellem nutidsforståelse, fortidstolkning og fremtidsforventning som det centrale i faget, er 

problematisk at forene med tanken om de 29 kanonpunkters særlige, objektive værdi. Rent 

didaktisk er det problematisk for læreren, at skulle imødekomme disse krav og samtidigt fokusere 

på barnet i undervisningen, som min didaktiske og pædagogiske overbevisning ellers byder mig39. 

At historiefaget er identitetsdannende er der dog bred enighed om, fokus hos historiedidaktikken 

ligger blot i at dette sker gennem arbejdet med kvalificering af elevernes historiebevidsthed, og ikke  

en erindringspolitisk praksis. Absolut kronologi kan måske give eleverne et godt (og målbart) 

overblik over historien, men sikrer ikke sammenhængsforståelse,  som en kontinuerlig relation til  

-for eleverne -aktuelle problemstillinger søger at gøre.

Derudover kan den store overvægt af det nationale i formålsbestemmelser og CKF'er være 

selvmodsigende ift det dynamiske historiesyn, der siger at hverken lærere eller elever kan forventes 

at have samme opfattelse af hvad dansk kultur og historie vil sige, for slet ikke at tale om 

undervisningsmidlerne. Historiebevidsthedsparadigmet vil gerne præsentere eleverne for viden om 

37 Især de fremtrædende ved skolefagets udvikling, jvf tidligere afsnit

38 (Pietras)
39 Jvf afsnit 2
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personer, begivenheder og epoker i (også) dansk historie, men som et middel til at eleverne udvikler 

sig til reflekterende og på den baggrund handleduelige individer.

Indførslen af en, i øvrigt temmelig omfattende, historiekanon, forstyrrer min enighed med bla 

Wolfgang Klafkis krav om de kategorisk og alment gældende nøglespørgsmål, idet jeg selv må 

sørge for at finde hvilke emner eller problemstillinger der kan arbejdes med under de enkelte 

punkter, men reelt set ikke selv kan få lov at vurdere, hvornår hvilke punkter er mest 

hensigtsmæssigt at arbejde med, jvf læseplanens opdeling af hvilke af de tre undervisningsforløb 

punkterne hører under. Igen viser det en fagopfattelse der er bagudskuende frem for at være 

handlings- og fremtidsorienteret.

Sidste område jeg vil give særlig opmærksomhed, er den sproglige omformulering  fra 

historiebevidsthed til historisk bevidsthed i fagets formålsbestemmelse. Det har været diskuteret om 

de to begreber er det samme, men Bernard Eric Jensen har bla afvist at dette skulle være tilfældet 

med følgende visuelle opstilling40: 

Hans pointe er, at historiebevidsthed er det overordnede begreb om menneskers bevidsthed om 

processerne mellem fortid, nutid og fremtid41, hvor historisk bevidsthed er en type 

historiebevidsthed, ”(...)hvori bevidstheden om forandringers uundgåelighed er det dominerende  

moment”42. De to begreber er altså ikke lig hinanden, og brugen af historisk bevidsthed peger igen 

på en modsætningsfyldt opfattelse af historiefagets opgave som værende at præsentere eleverne for 

viden om det skete (fortidige), frem for historiebevidsthedsbegrebets fokus på elevernes 

identitetsdannelse gennem arbejdet med historisk stof i undervisningen.

40 Model 2, (Jensen 1994 ; s 45)
41 Jvf afsnit 4.1
42 (Jensen 1994 ; s 44)
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6.0 Udeskolepædagogik

Som sagt vil jeg i nedenstående afsnit læse Arne Nikolaisen Jordets udgivelse med de dannelses- og 

didaktiskt-analytiske briller på. -Jeg interesserer mig dels for hvilke dannelsesmæssige argumenter 

og metodiske forslag jeg kan se i teksten som handleanvisende didaktisk teorisæt, dels hvilke 

historie-fagdidaktiske. Efter en gennemgang af Jordets model for kendetegn ved udeskolen, vil jeg 

kort diskutere, hvilke områder jeg finder relevante for min problemstilling, og andre overvejelser i  

min læsning af bogen.

6.1 Klasserommet Utenfor

 Jeg starter med et kort oprids af baggrunden for bogen, bla fordi den egentlig indgår i en norsk 

skolesammenhæng, men jeg håber at kunne vise relevansen for min opgave og en dansk 

skolepolitisk sammenhæng og hverdag alligevel.

Jordet udgav i 2010 bogen 'Nærmiljøet som Klasserom', grundet et ønske om at præsentere sin 

doktorafhandling om emnet for et bredere publikum. Han er efter eget udsagn endt om med en 

forholdsvis bred og helhedsorienteret redegørelse for det teoretiske og forskningsmæssige grundlag 

for at arbejde med udeskolepædagogik fra flere vinkler, bla nyere skoleforskning og den aktuelle 

skolepolitiske debat. Han beskriver selv hovedsigtet med bogen således:

”Hovedmålet med boka er å undersøke om den skolepolitiske intensjonen om tilpasset  

opllæring43 innenfor rammene av den norske fellesskolen har skapt behov for et 

utvidet læringsrom, som peker ut over klasserommets dekontekstualiserte praksis-

former. Det sentrale spørgsmålet er altså om elever og lærere trenger å bruke flere 

læringsarenaer enn klasserommet og flere kunnskapskilder enn tekst i 

opplæringen(...)”44

Han henvender sig dels til pædagoger, didaktikere, lærere og lærerstuderende, men håber også at 

kunne interessere politikere og forvaltninger på lokale og nationalt plan.

Ligesom i Danmark har forholdsvist middelmådige PISA-resultater resulteret i et øget fokus på 

faglighed (norsk: læringstrykk) og en kritik af skolens hidtidige fokus på trivsel og dannelse. Og 

Norge har også som Danmark problemer med bla utilpassede drenge, stressede skoleelever og stor 

frafaldsprocent på ungdomsuddannelserne. Dette er min ene begrundelse for at finde  bogen 

relevant at beskæftige sig med, også for deltagere i det danske skolesystem. 

43 'Tilpasset opplæring' kan sidestilles med det danske begreb undervisningsdifferentiering
44 (Jordet 2010 ; s 9)
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Jordet ønsker desuden at bidrage med teori på et område, med meget få empiriske undersøgelser. 

Han beskriver hvordan de ændringer han lægger op til ikke vil være nemme eller enkle, men må 

foregå på en gennemgribende måde, hvilket han håber at bogen kan bidrage til.

Et sammenfattende citat fra indledningens afslutning:

”Det grunnleggende spørgsmålet vi må forholde oss til er hvordan vi kan skape en 

skole som både ivaretar hensynet til barn og unge og som bidrar til en 

samfunnsutvikling med humanitet og bærekraftig utvikling som bærende verdier”45

'En samfundsudvikling med humanitet og bæredygtig udvikling som bærende værdier' ligger for 

mig fint i forlængelse af centrale punkter i den danske formålsparagraf, hvilket jeg vil komme 

videre ind på i diskussionsafsnittet. Denne umiddelbare høje grad af lighed mellem udgangspunkter 

for det danske og norske skolesystem, og dermed mulighed for at overføre viden og erfaringer, er 

min anden begrundelse for bogens relevans.

Signalement af bogen

Bogen er delt op i tre dele: 

1. del beskæftiger sig med begrebet udeskole, med at afgrænse og definere dette, og med at 

fremstille og diskutere forskellige kendetegn ved udeskolepædagogik.

2. del forklarer teorien bag, med afsnit om henholdsvis reformpædagogikken, 

dannelsesbegrebet, læringsteori og didaktik.

3. del indeholder særlige afsnit dedikeret til konkrete fagdidaktiske overvejelser og anvisninger 

til de enkelte skolefag, eller grupper af fag.

Jeg vil følgende fokusere min læsning på første del, idet teorien i anden del langt hen ad vejen 

flugter med min tidligere beskrevne. Dog vil jeg med bogen diskutere hvordan reform-

pædagogikken er blevet lagt til skyld for mange af (også den danske) skolens problemer i dag, 

måske uretfærdigt. 

Historiedidaktiske praktiske anvisninger gives i bogens tredje del som en del af en faggruppe kaldet 

samfundsfag, men er ikke mindre relevante af den grund, og kapitlet indeholder fx et afsnit om 

hvilke fordele man kan opnå ved at arbejde med historiebevidsthed i udeskole-sammenhæng. Disse 

vil jeg dog først diskutere kort i et afsnit for sig og uddybe efterfølgende i opgavens afsnit om mit 

begrundede undervisningsforløb.

45 (Jordet 2010 ; s 30)
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6.2 Kendetegn ved udeskole?

Jordet starter sin indkredsning af begrebet med at beskrive, hvordan det er et brud på den 

traditionelle og bredt tilsluttede opfattelse af hvad skole er. Forældre, lærere og politikere, de 

tidligere elever, har alle en opfattelse af hvad skole vil sige, bygget på egne erfaringer fra egen 

skolegang (medmindre de har gået i en eller anden form for friskole selvfølgelig). Undervisning i 

klasselokalet er stadig det langt mest udbredte og forskningen viser, ifølge Jordet, at undervisningen 

langt hen ad vejen veksler mellem ”(...)lærerformidling og veiledning av elever som arbeider i  

gruppe eller individuelt.”46

Klasserumsundervisning er dog ikke en statisk størelse, og praksisformer som projektarbejde, 

rollespil, story-line, entreprenørskab osv findes og bruges, alt efter lærerens personlige- og den 

enkelte skoles præferencer. Derfor pointerer Jordet at udeskole ikke skal forstås som en afvisning af 

undervisning i klassen, men som en udvidelse af  perspektiver på læring, dannelse og didaktik. 

Ligesom klasserumsundervisning altså kan udfolde sig på mange måder, kan også 

udeskoleundervisningen det. Jordet kalder derfor udeskole for et uddannelsesfilosofisk snarere end 

et uddannelsesmetodisk begreb47. Han skelner desuden mellem en bred forståelse og en smal 

forståelse af udeskolebegrebet, som det bruges i det norske (og danske) skolesystem:

Bred forståelse: Udeskole som et middel til at fremme elevernes almene dannelse.

Opfattelse af at udeskolen tilbyder undervisningen mange forskellige kvaliteter, 

både inden for områder som faglig læring, sundhedsfremmende fysisk aktivitet, 

kreativ udfoldelse, leg og socialt samvær.

Smal forståelse: Skolens omgivelser bruges primært til at realisere specifikke faglige eller 

sociale mål.

Udeskoleaktiviteter enten indholdsmæssigt eller tidsmæssigt afgrænset og 

baseret på faglige oplæg.

Jordet tager ikke stilling til hvilken forståelse eller brug af begrebet der er den bedste, men 

fremhæver at de begge bygger på en forståelse af, at skolens omgivelser er en resurse der bør 

udnyttes. Dog kan han se faldgruber ved begge tilgange, der henholdsvis kan komme til at fokusere 

for ensidigt på den dannende og sociale- eller den faglige funktion af undervisning.

46  (Jordet 2010 ; s 31)

47  (Jordet 2010 ; s 32)
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(Jordet 2010 ; s 32-33)

Efter denne indkredsning definerer han udeskole således48:

De udvidede perspektiver Jordet ser udeskolepædagogikken give (og bunde i), kan kort skitseres 

som følger: For det første tages der udgangspunkt i et bredere forståelse af didaktikkens felt; fra at 

stille snævre spørgsmål om undervisningens mål og middel (hvad, hvordan), må man i udeskolen 

tænke bredere rent didaktisk, bla tilføje en 'hvorfor'-kategori og desuden søge viden om fysiske, 

biologiske, sociale og kulturelle forhold for læring, samt både elevers og lærerens position. Disse 

overvejelser hænger sammen med, at eleven ifølge reformpædagogikken (som udeskole-

pædagogikken kort sagt begrunder sig i og med49) ikke må anses som et objekt i undervisningen, 

men skal opfattes som subjekt for læringen. For det andet stiller de mere uformelle læringsrum 

(læringsarenaer) nye krav til lærerrolle og kommunikationsformer i undervisningen, og for det 

tredje må didaktikken blive mere dynamisk eller foranderlig, idet læreren tvinges til at tage stilling  

til samtidige problemstillinger i samfundet og uforudsete hændelser i den daglige undervisning. 

(Jordet ; s 25)

Jordet opstiller qua sin definition to forudsætninger for, at en undervisningssituation kan kaldes 

udeskole50:

Jeg finder personligt den 2. forudsætning særligt interessant, idet jeg i praktikker og 

ansættelsesforhold ofte har deltaget i ekskursioner, byvandringer mv, hvor uderummet netop ikke 

har været brugt som videnskilde, men 'blot' som illustration for et fagligt indhold gennemgået 

hjemme i klassen eller som en mere eller mindre tilfældig ramme for målsætninger vedrørende de 

48 (Jordet 2010 ; s 34)
49 (Jordet 2010 ; Del 2, kap. 5)
50 (Jordet 2010 ; s 34) (oversat til dansk)
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lærere bruker nærmiljø og lokalsamfunn som ressurs i opplæringen -for 

å supplere og utfylle klasseromsundervisningen. Uteskole innebærer 

regelmessig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet.

1) Skolens omgivelser bruges som læringsrum

2) Skolens omgivelser bruges som kilde til viden
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sociale forhold i elevgruppen. Dette er netop en metode til at undgå at stille falske eller tomme 

problemstillinger op for eleverne51, idet læreren er tvunget til at relatere dem til virkeligheden.

Jordet opstiller og gennemgår forskellige kendetegn (og deres indbyrdes forhold) ved 

udeskoleundervisning52, se bilag 2

Han påpeger efterfølgende, hvordan hovedvægten i modellen jvf bogens formål, ligger i aktiviteter 

uden for klasserummet. I skolevirkeligheden ville det centrale punkt dog netop være samspillet 

mellem aktiviteter inde og ude53.

Gennemgangen af de enkelte dele af figuren skal altså ses i relation til klasseundervisningen, og 

Jordet synes at foretage en sammenligning efter parolen 'hvordan kan vi supplere 

klasseundervisningen, ved at bevæge os uden for skolen?' Jeg vil kort opridse bogens påstande 

herunder og i følgende afsnit diskutere: 

1) Når skolens omgivelser bruges som læringsrum, har man samtidig flere forskellige rum at 

benytte, hvilket bla medfører forskellige rent praktiske betingelser for kommunikation og socialt  

samvær. Læreren har større mulighed for at skabe autencitet ved at vælge rum efter 

undervisningens indhold, og samtidigt flere muligheder for at iscenesætte undervisningen på 

andre måder end i klasselokalet. Faren kan være at slippe eleverne for fri, og det skal overvejes 

hvilken veksling mellem undervisningsmetoder der benyttes, jvf kravet om undervisnings-

differentiering. Desuden må det i den forbindelse overvejes, hvordan de fysiske rammer bedst 

udnyttes (og hvor man evt må vente til man er hjemme i klassen igen), til fx elevernes frem-

læggelser af projekter, oplæg fra læreren, gruppearbejder osv. (Jordet 2010 ; s 37-38)

2) Bruges skolens omgivelser som supplement til klasseværelsets tekstbaserede videnskilder, er 

det lærerens ansvar at eleverne forstår sammenhængen mellem de gjorte erfaringer og det 

faglige indhold, altså hvordan eleverne 'læser' den kontekstafhængige og stedspecifikke viden. 

Hvis denne brobygning lykkes, har man til gengæld foræret en stor mulighed for at gøre 

undervisningen autentisk. (Jordet 2010 ; s 39)

3) Samarbejdet og kontakten med forskellige aktører i lokalsamfundet, giver mulighed for at 

præsentere eleverne for viden og kompetencer, som skolen måske ikke selv kan tilbyde. Det kan 

være gennem klassens forældregruppe, eller via skoletjenester, erhvervspraktikker eller andet. 

Pointen er at eleverne, ved at opfylde eller blot møde en reel funktion i samfundet, i højere grad 

kan opfatte undervisningen som meningsfuld. Også her må læreren påtage sig ansvaret som 

51 Jvf afsnit om reform- og kritisk pædagogik.
52 (Jordet 2010 ; s 35)
53 (Jordet 2010 ; s 36)
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brobygger, og fx forberede museumsguiden ved at sætte ham/hende ind i klassens årsplan osv.

(Jordet 2010 ; s 40)

4) De problemløsende, udforskende og praktiske arbejdsformer som udeskole benytter sig af, 

er ikke kun et tiltrængt afbræk for mange elever, der ikke trives i skolens daglige fokusering på 

stillesiddende og reproducerende sproglig aktivitet. At problemløse vil medføre at eleverne skal 

finde svar eller løsninger på konkrete opgaver gennem forskellige aktiviteter, ofte i samarbejde 

med andre elever eller samfundsaktører. Og når det er virkeligheden man beskæftiger sig med, 

vil der ofte være flere 'rigtige' svar. Den udforskende arbejdsmetode kræver at eleven bruger 

sine sanser aktivt, og i øvrigt arbejder koncentreret og målrettet. Praktiske arbejdsformer 

(bygge, konstruere, forme) lader eleverne forholde sig til og arbejde med konkrete objekter, 

også ofte i samarbejde med andre. Arbejdsformerne der altså kendetegner udeskoleaktivitet 

hænger nøje sammen, og bygger på en opfattelse af eleven som naturligt undrende og nysgerrig, 

kvaliteter der kan bevares og styrkes nemmere udenfor klassens fokusering på rigtige/forkerte 

svar. Evaluering foregår stadig, men på en sådan måde, at eleven bliver opfordret til at reflektere 

over egen handling og læring. Dermed vil eleven skulle argumentere for sine valg og fravalg. 

Arbejdsformerne giver desuden flere elever mulighed for at deltage, fordi det ofte vil være 

muligt at bidrage på forskellig vis i fx gruppearbejdet. Undervisningsdifferentiering kan altså 

også drage nytte her. (Jordet 2010 ; s 41-42)

5) Udeskolepædagogikken lægger som sagt også op til de mere praktisk-musiske, skabende 

aktiviteter, hvor man med fx dramatisering kan give eleverne en anden tilgang til viden og 

læring end den kognitive. Her kan desuden arbejdes med æstetiske udtryk i større skala  og 

måske på en mere svinende måde, end man normalt 'har lov til' eller mulighed for i klassen. 

Arbejdet med at udtrykke sig visuelt og med andre medier, styrker både de praksis-musiske 

kompetencer, men giver også et supplement til arbejdet med sprog og mundtlighed. 

(Jordet 2010 ; s 42-43)

6) At eleverne i udeskolen ofte forholder sig til konkrete objekter eller fænomener gennem 

krop og sanser, giver ifølge flere biologiske og psykologiske læringsteorier en bedre forankring 

af det lærte, hvilket Jordet uddyber med henholdsvis sensomotoriske-, neurofysiologiske og 

psykologiske forklaringsmodeller i et senere kapitel. (Jordet 2010 ; s 43-44 og kap 3)

7) Når læringen foregår gennem kommunikation og sociale interaktioner i verden (modsat om 

verden i klassen), åbnes der op for en friere kommunikationsform, der ligger tættere op af hvad 

eleven kender fra deres øvrige liv. Her skal eleverne ikke forholde sig til traditions- og 
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strukturbestemte regler for hvordan lærere og elever kommunikerer, hvilket samtidig giver 

mulighed for en anden, kontekstafhængig brug af faglige termer, til forskel fra 

klasseundervisningens dekontekstualiserede brug. Eleverne stiller i udeskoleundervisning ofte 

mindst lige så mange spørgsmål som læreren, og Jordet nævner en dansk undersøgelse der viser, 

at eleverne i udeskolesammenhæng har en ”åpen, undersøkende og utforskende språkbrug,  

mens de i klasserommet i hovedsak det forskeren kaller en «beskrivende og refererende  

språkbrug» (...)”54 At læring som social interaktion55 er særligt udbredt ved udeskoleaktiviteter 

der ofte foregår i grupper, synes umiddelbart, og den friere kommunikation giver desuden 

mulighed for at arbejde med relationer mellem lærer og elev. (Jordet 2010 ; s 44-45)

8) Udeskoleundervisningen kan udover at beskæftige sig med fagenes faglige indhold også 

varetage den brede, almene dannelsesopgave og bidrage til elevens alsidige udvikling56.  

Klasselokalets fokusering på kognitive stimulanser og arbejde brydes, og der lægges i udeskolen 

mindst lige så stor vægt på sociale, praktiske, æstetiske, etiske og fysisk-motoriske 

kompetencer. Dermed er der også øget mulighed for at den enkelte elev vil opleve at mestre 

skolens opgaver, idet de i udeskoleundervisningen er så forskelligartede og mangefacetterede. 

(Jordet 2010 ; s 45)

6.3 Relevans for min problemstilling 

Der er flere af ovenstående  kendetegn, der for mig tydeligt giver muligheder ift arbejdet med  at  

kvalificere elevernes historiebevidsthed, hvilket jeg også håber at vise i undervisningsforløbet. Jeg 

vil her opridse de vigtigste, i forholdsvis tilfældig rækkefølge:

For det første deler udeskolens brud med skolens traditionelle vidensmonopol perspektiv med det 

udgangspunkt, at historiebevidsthed langt fra kun dannes i historieundervisningen57. 

For det andet finder jeg udeskole yderst nyttig ift historiedidaktikkens udfordringer omkring at få 

undervisningen til at fremstå som meningsfuld og engagerende for eleverne, idet jeg her konkret 

kan arbejde med de fire historiebevidsthedsdannende processer, eleverne bruger og formes af i deres 

hverdag, og samtidig kan trække på 'virkelighedens' umiddelbare autencitet.

For det tredje deler udeskoletanken historiedidaktikkens fokusering på at eleverne skal lære noget 

af-, og ikke kun om virkeligheden. 

54 (Jordet 2010 ; s 93)
55 Jvf reformpædagogikken
56 Den danske udgave af Jordets norske 'hode, hjerte og hånd' (Formål 2009)
57 jvf modellen over historiebevidstheden mange dannelses- og brugssteder. 
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For det fjerde imødekommer udeskolen målet om at forankre det historieskabte og historieskabende 

i det konkrete og specifikke, og åbner op for arbejdet med at aktualisere og distancere.

Slutteligt kan undervisningen for det femte arbejde med en mere helhedsorienteret identitets-

dannende proces, med inddragelse af flere læringsstrategier end den kognitive.

Reformpædagogikken skyld i skolens tilstand?

Som nævnt vi jeg med Jordet her diskutere, hvordan reformpædagogikken delvist har fået skyld for 

norske såvel som danske utilfredsstillende resultater i bla PISA-undersøgelserne, og retfærdigheden 

heri.

Et af kritikernes hovedpunkter hæfter sig på undersøgelsesresultater der viser, at aktivitetsniveauet i  

skolerne er meget højt, men at elevernes læringsudbytte ikke er tilsvarende højt58. Dette mener man 

skyldes en tilbagetrukket lærerrolle, der af flere begrundes i reformpædagogiske teorier, negativt 

ladet kaldt laissez-faire pædagogik. At eleverne får ansvaret for egen læring har vist sig at have en 

social slagside, og kan dermed føre til store forskelle i elevernes faglige niveau. Der lægges op til 

en omtænkning af lærerrollen i reformpædagogiske teorier59, men disse er, mener Jordet, 

misforståede idet at lærerens ansvar for at finde og udvælge det for eleven relevante og engagerende 

indhold, der samtidig tilgodeser faglige krav, bliver negligeret hvis ælreren blot ætrkker sig tilbage 

og ikke formår at formidle aktiviteternes mål og mening for elever og forældre60.

Udeskolen fastholder sin begrundelse i de udskældte teorier, og henviser til kravet om, at 

uderummets erfaringer skal knyttes til klassens teoretiske dimensioner, gennem et dynamisk 

sammenspil.

Jordet kommer videre ind på uretfærdigheden i at give reformpædagogikken skylden på det lave 

faglige udbytte, da reformpædagogiske tanker ikke som helhed er blevet realiseret i skolesystemet 

som institution. Han skyder skylden på kulturelle modstande61, der bla har resulteret i at 

undervisningen på langt de fleste skoler er fagopdelt, undervisningen stadig hovedsageligt opfordrer 

til sproglige og symbolske reproducerende aktiviteter (og dermed er løsrevet fra virkeligheden) og 

at reformpædagogiske tiltag og metoder som fx projektopgaver mv ikke kan tilgodeses under den 

gamle skoles rammer, og dermed blot fører til mere uro i klassen, usikkerhed for læreren mv.

58 (Jordet 2010 ; s 106)
59 Jvf afsnit 2.0
60 (Jordet 2010 ; s 127)
61 (Jordet 2010 ; s 131)
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Hvis reformpædagogiske tanker skal realiseres, må man altså tage kampen op med disse fastlagte 

forventninger til- og rutiner i hvordan skole tænkes, hvilket Jordet og udeskolen tilbyder metoder 

til.

Opsummering

Jeg har ovenstående forsøgt at indkredse mig på en besvarelse af min problemstilling, ved at 

fokusere på særlige udfordringer i arbejdet med kvalificering af elevernes historiebevidsthed, og 

hvordan udeskolepædagogikken evt kan bidrage til at imødekomme disse, som et supplement til  

undervisningen i klasselokalet. Det er efter min læsning af 'Klasserommet Utenfor' min 

overbevisning, at der er flere fordele at hente, som beskrevet. 

Der er flere generelle læringsteoretiske aspekter af og begrundelser for brugen af udeskole-

pædagogiske metoder som jeg har valgt ikke at medtage her, da mit fokus udelukkende var på 

historieundervisningens arbejde med historiebevidsthed.

Derudover er der når man bevæger sig uden for skolens trygge, kendte rammer også en del 

udfordringer, fx ift en ændret lærerrolle, de uformelle kommunikationsformer mv. Disse håber jeg 

at kunne komme ind på ved den mundtlige del af eksamenen, gennem en evaluering af 

undervisningsforløbet.

7.0 Undervisningsforløb

Jeg har valgt at benytte Hiim og Hippes 'SMTTE-model' for undervisningsplanlæg62, da den dels 

tager udgangspunkt i et dynamisk og bredt didaktikbegreb, dels kan justeres undervejs i forløbet. 

Den sidste egenskab er særlig vigtig, jvf den høje grad af omstillingsparathed krævet af læreren i 

det uformelle læringsrum. 

Sammenhæng:

Forløbet er planlagt til 3.U på Gasværkvejens Skole, Vesterbo. Det er klassens første timer med 

'historieundervisning', selvom skolen dog ikke opererer med adskilte fag i indskolingen, men i 

stedet deler dagens skema op i blokke med benævnelser som 'basis', udfra anskuelsen at 

tværfaglighed styrker undervisningen. Jeg kender hovedsageligt  klassen fra deres færden i den 

tilknyttede fritidsinstitution (hvor jeg er ansat som klassens primær-pædagogmedhjælper), men har 

62 Se Bilag 3
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også deltaget i undervisningen flere gange, i støttefunktion og som lærervikar. Klassen er præget af 

gode sociale relationer og en stor andel af fagligt stærke elever, bla set ved de senest gennemførte 

nationale tests. 

Gasværkvejens Skole er en erklæret udeskole, og begrunder dette valg for forældre og andre på 

skoleporten63.

Klassens lærere og skolens ledelse hilser dermed mit forløb velkomment trods det relativt høje antal  

timer der bruges, ud fra en helhedsorienteret opfattelse af skolens dannelsesopgave og enighed i 

historiefagets rolle heri.

Mål:

Det overordnede mål for forløbet er at begynde arbejdet med at kvalificere elevernes 

historiebevidsthed, ved at præsentere eleverne for relevant og kvalitativt modspil til deres iboende 

historiebevidstheder, efter en forhåbning om at tænde elevernes interesse for historiefaget.

Herunder ønskes det at flytte eleverne i retning af flere af trinmålene efter 4. klasse, jvf  Faghæftet  

for historie, hvor eleverne skal kunne:

1) fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for 

familiens livs

2) fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform

3) fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

Desuden behandles kanonpunktet 'Absalon'.

Tiltag:

Undervisningsforløbet tager sit udgangspunkt i udeskolepædagogiske metoder, herunder især et 

samarbejde med Københavns Bymuseum.

Det faglige indhold vil dreje sig om byens historiske fortællinger, dels repræsenteret ved elevernes 

egne- og familiemæssige fortrinsvis samtidige erfaringer omkring det at bo i København, dels 

fortællinger om København i middelalderen. På den måde søges de historiske fortællinger 

perspektiveret over tid, og relateret til elevernes egne historiebevidstheder. Der arbejdes med 

forholdet mellem den lille og den store historie.

63 Se bilag 4
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Eleverne vil skulle lede efter og møde historien i flere former, i en vekslen mellem oplæg og 

fremlæggelser i klasselokalet, byvandringer, praktiske undersøgelser af gamle kort, museumsbesøg, 

historisk faktion i forskellige medier, interview med familiemedlemmer og læsning af og diskussion 

af tekst mv.

Eleverne vil i forløbet dermed forventes at anvende metoder og færdigheder som kortlæsning, 

iagttagelse, interviewteknik, mundtlig og visuel fremlæggelse og diverse praksisk-musiske, 

producerende teknikker, samt en simpel form for kildekritisk virksomhed. 

Eleverne vil under forløbet (ude) hovedsageligt være organiseret i grupper eller par, pånær under 

læreroplæg og elevfremlæggelser, der vil foregå i plenum (i klassen).

Jeg vil forsøge at føre en tilbagetrukket lærer-rolle under forløbet, da eleverne ønskes at gøres 

opmærksomme på hvordan de forskellige historiesyn de møder undervejs vil være af forskellig art, 

og at jeg dermed kan undgå at styre eller farve deres opfattelser af de enkelte erfaringer de gør sig.

Tegn: 

Jeg vil løbende observere om eleverne deltager aktivt i diskussionerne gennem forløbet, forstår de 

forskellige problemstillinger og kan relatere dem til egen historie.

Derudover vil jeg benytte mig af uderummets kendetegn ved uformel kommunikation og søge at 

samtale med de enkelte elever eller grupper af elever undervejs i forløbet.

Elevernes afsluttende fremlæggelser og logbogsførelse (herunder tegninger) vil desuden vise mig 

hvilke erfaringer der har sat sig spor hos den enkelte elev.

Evaluering: 

Forløbet vil blive slutevalueret i to faser;

1) Eleverne bliver i plenum bedt om at reflektere over egen læring, med fokus på både erfaret 

viden og kompetencer.

2) Eleverne skal skriftligt og kreativt føre logbog over forløbet.

Desuden vil jeg løbende evaluere ved at kigge efter de opstillede tegn.
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