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1. Indledning 

Som lærerstuderende har jeg i mine praktikperioder oplevet adskillelige måder at rammesætte en 

undervisning på, jeg har mødt mange forskellige elever med forskellige forudsætninger, holdninger, 

interesser osv. Igennem mine praktikperioder og timer som lærervikar har jeg måttet sande, at 

historiefaget i mange af de danske folkeskoler ikke er højt prioriteret. 

 

Rammer for historiefaget 

På flere skoler møder jeg lærere, der underviser i historie uden at være linjefagsuddannet. Varetages 

undervisningen af lærere, som ikke har nogen speciel interesse for faget og som ikke har den 

nødvendige fagfaglige viden eller de fagdidaktiske kompetencer, mener jeg, at betingelserne for at 

skabe de optimale rammer for en historieundervisning vanskeliggøres og at det kan have en direkte 

effekt på elevernes holdning og tilgang til faget
1
. 

 

For mig står udviklingen af historiebevidsthed centralt i historieundervisningen. Kort beskrevet 

handler det om en udvikling af den enkelte elevs bevidsthed om sit eget særpræg og sit eget ståsted i 

forhold til omgivelserne og i forhold til den historiske forandringsproces. En bevidsthed, der vil 

bidrage til at eleverne udvikler forståelse for og indblik i verden omkring os. 

I indledningen til undervisningsvejledningen til faget historie angives; 

Vi tager stilling og handler på baggrund af viden, personlige og fælles erfaringer, forestillinger om 

nutiden og forventninger til fremtiden. Vi bruger altså et tidsperspektiv – med andre ord historie – til 

at forstå os selv og vores omgivelser, hvorfor det er blevet, som det nu er, og til at reflektere over 

vores handlemuligheder. [..] Historie er derfor en integreret del af vores liv, og det er et eksistentielt 

grundvilkår, at vi er historieskabte og medskabere af historisk udvikling
2
. 

Med reference til Pietras
3
, tolker jeg citatet som del af målsætningen for historiefaget med en 

prioritering af, at undervisningen bør have fokus på udviklingen af elevernes historiebevidsthed, og at 

denne bevidsthed er en forudsætning for elevernes dannelsesproces og identitetsudvikling, - det at vide 

”hvem er jeg, hvor kommer jeg fra – og hvor er jeg på vej hen?”. 

 

Erfaringer fra praksis 

Min erfaring, understøttet af samtaler blandt historielærere på lærerværelset er, at mange elever 

oplever historie som et kedeligt og støvet fag, at den viden, som de kan få indsigt i gennem 

                                                           
1 Pietras & Poulsen, 2011, p. 79 
2 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-

Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Indledning 
3 http://www.emu.dk/sem/fag/his/semlaerere/debat/folkeskolen_fokus_historiefaget.html 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Indledning
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Indledning
http://www.emu.dk/sem/fag/his/semlaerere/debat/folkeskolen_fokus_historiefaget.html


Side 3 af 40 
 

historieundervisningen på ingen måde relaterer til deres livsverden og at faget derfor blot er noget, der 

skal overstås og forhåbentlig ikke trækkes til eksamen. 

Jeg har igennem mit studie været meget optaget af at arbejde med elevernes motivation for faget og 

som kommende historielærer er jeg meget interesseret i at arbejde med at tilrettelægge en 

historieundervisning, der kan skabe engagerede, interesserede og motiverede elever. En 

historieundervisning, der ved at inddrage eleverne som aktive medskabere og ikke blot passive 

modtagere, giver dem lyst til at lære og ikke mindst giver dem en indsigt i historien, så de i højere grad 

kan se historie som relevant for deres livsverden og deres udvikling. 

 

Praktikperiode – historiefag, motivation og it 

I min 4. års praktik arbejdede jeg målrettet med elevernes motivation for faget og udviklingen af 

elevernes historiebevidsthed som en forudsætning for deres dannelsesproces og identitetsudvikling. 

Jeg valgte ud fra en indsigt i og viden om elevernes livsverden, at inddrage IT og digitale læremidler 

som metode i undervisningen, med henblik på at skabe interesse for undervisningens indhold, men 

også give eleverne en følelse af at være inkluderet i læreprocessen og gøre dem til aktive medskabere 

af undervisningen. 

Jeg oplevede hurtigt, at IT og digitale læremidler ikke blot er at betragte som en metode i 

undervisningen men et grundvilkår for skolens fremtidige læringsrum. Det gav mig lyst til en 

yderligere undersøgelse af feltet. 

Ovenstående tre perspektiver på udfordringer i historiefaget har givet anledning til nedenstående 

problemformulering. 

 

2. Problemformulering 

Hvilke almen- og fagdidaktiske overvejelser skal læreren gøre sig ved brugen af IT og digitale 

læremidler i en historieundervisning, der har fokus på elevernes dannelse, identitetsudvikling og 

historiebevidsthed? 

 

3. Opbygning af undersøgelsen af problemformuleringen 

Undersøgelsens delspørgsmål 

Med udgangspunkt i indledningen og for at skabe overblik over min proces, vil jeg formulere fire 

delspørgsmål som tilsammen vil præsentere et muligt svar på den stillede problemformulering. 

Behandlingen af hvert delspørgsmål afsluttes med en delkonklusion. De fire delspørgsmål er: 

 

 Hvordan forstås begreberne historiebevidsthed, dannelse og identitet og deres indbyrdes 

sammenhænge set ud fra en historieundervisers perspektiv? 
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Med ønsket om at besvare det stillede spørgsmål har jeg søgt viden hos Bernard Eric Jensen i 

forhold til historiebevidsthed, hos Jon Hellesnes i forhold til socialisering og hos Jan 

Tønnesvang i forhold til identitetsudvikling. 

 

 Hvilke overvejelser gør eleverne sig i forhold til historiefaget og dets indhold, fagets relevans 

og deres interesser for faget i skolen? 

Spørgsmålet besvares ud fra egen empirisk undersøgelse suppleret med data fra undersøgelsen 

”Elevernes syn på historie”, af Jens Aage Poulsen, 2010. 

 

 Hvordan kan overvejelser om læring bidrage til en afklaring af almen og fagdidaktiske 

overvejelser, som forudsætning for planlægningen af en historieundervisning? 

Spørgsmålet besvares med overvejelser omkring læring set ud fra et konstruktivistisk 

læringssyn. Primær reference er Knud Illeris suppleret med tekster af Gunn Imsen og Albert 

Bandura. 

 

 Hvilke muligheder og udfordringer giver videnssamfundet, digitaliseringen og web 2.0 

generation skolens praksis? 

Besvarelsen af spørgsmålet rummer dels et empirisk studie og dels et litteraturstudie. Det 

empiriske studie indeholder data fra min 4. års praktik og data fra KMDs undersøgelse fra 

2012 om ”Folkeskolens digitale tilstand – udfordringer og muligheder”. Databehandlingen 

understøtter valget af fokus i det efterfølgende afsnit om didaktik 2.0. I litteraturstudiet er min 

primære reference Skole 2.0 af Birgitte Holm Sørensen og antologien Didaktik 2.0 redigeret af 

Karsten Gynther suppleret med Faghæfte 48. 

 

Der afsluttes med en samlet konklusion og dermed besvarelse af bachelorprojektets formulerede 

problem. I perspektiveringen præsenteres udfordringer, som jeg, på baggrund af refleksioner over 

svaret på min undersøgelse, kan pege på, at såvel skolen som organisation, lærerkollegierne, som den 

enkelte folkeskolelærer står over for. 

 

4. Metodeafsnit 

Litteraturstudie 

Jeg har valgt at anvende litteraturstudie kombineret med empirisk dataindsamling og analyse som min 

gennemgående metode. Jeg er bevidst om, at jeg som fortolker af tekster ikke er forudsætningsløs. I 

læsningen af tekster vil jeg forsøge at sætte min forforståelse til side og i stedet følge forfatterens i sine 

tanker vel vidende, at enhver fortolkning af tekster altid vil ske gennem min egen forståelse af de ord, 
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begreber og sætninger, som jeg læser.”Fortolkernes forudsætninger indgår i de spørgsmål, han eller 

hun stiller til teksten. Disse spørgsmål er med til at bestemme, hvilke tydninger, der kan findes i 

teksten”
4
. 

 

Empiriske undersøgelser og valg af metode til indsamling af data 

Som del af mit empiriske afsæt i dette bachelorprojekt vil jeg præsentere en række data, som er udledt 

af erfaringer fra mødet med elever i en 7.klasse i en dansk folkeskole i min sidste praktikperiode. Jf. 

afsnit 3 sammenstiller jeg egne data med data fra andre empiriske undersøgelser, der er udarbejdet på 

området. 

Jeg valgte samtalen og det semistrukturerede interview, som metode for dataindsamling ud fra en tro 

på, at netop denne metode kunne give mig data til brug i planlægningsfasen af undervisningsforløbet. 

Som novice på området støtter jeg mig til nogle af de overvejelser, som er beskrevet i relation til det 

kvalitative forskningsinterview vel vidende, at denne samtale med eleverne i 7. klasse ikke er at 

sammenligne med et forskningsinterview. 

Inden samtalen med eleverne gjorde jeg mig overvejelser om, hvad temaet for samtalen skulle være og 

ud fra læsning af relevant litteratur om temaet forberedte jeg spørgsmål, som jeg gerne ville, have svar 

på. Idet jeg bevidst valgte det semistrukturerede interview som metode var jeg også åben for, at 

samtalen kunne forme sig anderledes og dermed også resultere i, at jeg ikke fik svar på alt, hvad jeg 

havde forestillet mig og ligeledes at samtalen ville kunne afsløre nye interessante områder at forfølge.  

Ud fra den ene af de to samtaler udleder jeg svar på, hvilken forståelse eleverne har af den historiske 

viden, der bliver præsenteret og arbejdet med i historieundervisningen, hvilken holdning og indstilling 

de har til historieundervisningen i skolen og i hvilket omfang de bruger deres historiske viden, bevidst 

eller ubevidst. 

I den anden samtale med eleverne, som foregår gennem en evaluering af et undervisningsforløb, som 

er planlagt dels ud fra elevernes ønsker og krav til den gode historieundervisning, dels ud fra mine 

almen- og fagdidaktiske overvejelser heriblandt også overvejelser om dannelse og identitetsudvikling 

og et bevidst valg af IT og digitale læremidler i undervisningen udleder jeg svar på, hvorvidt 

inddragelse af IT i undervisningen øger motivationen og engagementet i undervisningen. 

Jeg er bevidst om min mulige påvirkning af elevernes svar ved min blotte tilstedeværelse og måde at 

indgå i dialog med eleverne på, men vælger alligevel dialogen frem for en spørgeskemaundersøgelse, 

idet jeg i dialogen vil have mulighed for at stille supplerende spørgsmål til elevernes svar og desuden 

være i stand til at aflæse elevernes nonverbale signaler og også spørge ind til det, som jeg i situationen 

fornemmer væsentligt at få uddybet. I samtalen deltager alle klassens elever, 11 piger og 9 drenge i 

alderen fra 13 til 14 år. 

                                                           
4 Kvale 1997, p.207 
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Jeg har sikret mig, at børnene inden henholdsvis samtale et og to bliver informeret om hensigt, indhold 

og form. Hver samtale skal max vare 30 minutter. 

Jeg fortæller eleverne om metoden og hvordan jeg efterfølgende vil præsentere de indsamlede data for 

dem. Jeg har altså forholdt mig til min lille undersøgelses hvad, hvorfor og hvordan. 

Det produkt, som jeg vil præsentere eleverne for efterfølgende, er ikke den ordrette gengivelse af 

samtalen med den enkelte elevs talesprog med dets mange pauser og indskudte sætninger, men et 

konglomerat af de udsagn, som eleverne til sammen har bidraget til ud fra mine spørgsmål. I denne 

form vil samtalen også blive præsenteret i dette bachelorprojekt. 

 

5. Historiebevidsthed, dannelse og identitet 

Indledningen og den efterfølgende problemformulering angiver, at det er vigtigt også i 

historieundervisningen at påtage sig et didaktisk ansvar for, at eleverne udvikler historiebevidsthed og 

herunder dannelse og identitet. Det nødvendiggør en afklaring af de tre begrebers indbyrdes 

sammenhænge, hvorfor jeg i dette afsnit spørger: 

Hvordan forstås begreberne historiebevidsthed, dannelse og identitet og deres indbyrdes 

sammenhænge set ud fra en historieundervisers perspektiv? 

 

5.1 Historiebevidsthed eller historisk bevidsthed 

I fagformålet for faget historie i Fælles Mål 2009
5
 er der sket en formuleringsændring og til forskel fra 

tidligere, hvor undervisningen skulle styrke elevernes historiebevidsthed, skal undervisningen i dag 

styrke elevernes historiske bevidsthed. Betydningen af de to begreber historiebevidsthed og historisk 

bevidsthed er længe blevet debatteret og bl.a. Carsten Tage Nielsen pointerer forskellen på begreberne 

i artiklen ”Faglighed i forandring”
6
. Han mener, at historiebevidsthed skal ses som et overbegreb med 

historisk bevidsthed som et underbegreb. Historisk bevidsthed beskæftiger sig ikke med 

vekselvirkningen mellem fortid, nutid og fremtid. Det essentielle i begrebet historisk bevidsthed er, at 

fokus ligger på fortiden med det formål, at eleverne skal bruge denne viden til at forstå deres samtid 

og øge deres bevidsthed om eget/egne tilhørsforhold. Den væsentlige forskel mellem de to begreber er, 

at fremtidsbegrebet og indsigten og forståelsen af de procesforhold, der sker mellem fortid, nutid og 

fremtid udelades når, det gælder historisk bevidsthed. 

I undervisningsvejledningen i faghæftet for historie i Fælles Mål 2009, beskrives udviklingen af og 

arbejdet med den historiske bevidsthed bl.a. således: 

                                                           
5 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-

historie 
6 Nielsen, 2009, p. 14. ff.  

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-historie
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-historie
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”Historisk bevidsthed og historiebrug er at anvende vores erfaringer og viden om fortiden til at 

orientere os i og forstå nutiden og tage bestik af fremtiden”
7
. 

Beskrivelsen af den historiske bevidsthed i undervisningsvejledningen må siges at stemme overens 

med ovenstående beskrivelse af begrebet historiebevidsthed. Spørgsmålet er derfor om der i realiteten 

i historieundervisningens praksis er sket en ændring og om der, som Carsten Tage Nielsen beskriver i 

sin artikel, er tale om et modsigelsesfyldt faghæfte, der mangler didaktisk forskning på en række 

områder
8
. 

Jeg har i ovenstående kort beskrevet en ellers omfangsrig debat. Jeg vælger som kommende 

historielærer, at fastholde, at der i historieundervisningen til stadighed er et ansvar for at udvikle 

elevernes historiebevidsthed. Jeg vil i det følgende præsentere den forståelse af historiebevidsthed som 

anvendes i dette bachelorprojekt. 

 

5.2 Historiebevidsthed 

Bernard Eric Jensen(herefter B.E.J.) er mag.art. i historie og lektor ved Danmarks Pædagogiske 

Universitet ved Århus Universitet. Han er og har længe været et stort og indflydelsesrigt navn inden 

for dansk historiedidaktik. 

 

Med historiebevidsthedsbegrebet skal historie forstås som en proces, der omfatter fortid, nutid og 

fremtid
9
. Det forudsætter en forståelse af, at mennesket lever og virker i en proces af tid. 

Som menneske bruger vi altså en kobling af vores fortidsfortolkninger, nutidsforståelse og 

fremtidsforventninger til at forstå, hvordan livet kan og skal leves og man kan hermed sige, at 

historien bruges som livets læremester
10

.”Studiet af fortiden bliver således en nøgle til at forstå, 

hvorfor nutiden er som den er, og hvilke muligheder der vil være i fremtiden”
11

. 

Historiebevidsthed er ikke kun et spørgsmål om at vide noget om historie, det er også et spørgsmål om 

at forstå, at vi er historie. Vi er både et produkt af og er påvirket af historiske og samfundsmæssige 

omstændigheder, men vi vil også igennem vores liv og handlinger være med til at påvirke udviklingen, 

dvs. den retning som historien tager, og dermed er vi både historieskabte men også historieskabende
12

. 

”Historiebevidsthed indgår som et uomgængeligt element i menneskers individuelle som kollektive 

identitet”
13

 og ser man på historiebevidsthed som en også socio-kulturel læreproces, vil man igennem 

                                                           
7  http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-

Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Indledning 
8 Nielsen, 2009, p. 18 
9 Jensen, 1996, p. 5 
10 Ibid., p. 8 
11 Ibid., p. 6 
12 Pietras & Poulsen, p. 65 
13 Jensen, 1996, p. 9 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Indledning
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Indledning
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mødet med ”de andre” og forholden sig til deres historiebevidsthed, ikke kunne undgå også at forholde 

sig til sig selv. 

Det er væsentligt at være opmærksomhed på, at udviklingen af historiebevidsthed ikke alene er en 

opgave for skolen. Historiebevidsthed dannes og udvikles mange forskellige steder, bl.a. i mødet med 

familie og venner, gennem bøger, museums besøg, rejser og selvfølgelig også ved brugen af computer 

og TV. 

 

5.3 Dannelse 

I det efterfølgende afsnit præsenteres begrebet dannelse. Jeg er inspireret af den norske sociolog Jon 

Hellesnes(herefter J.H.), som allerede i begyndelsen af 70érne skrev om socialisering og de to 

begreber dannelse og tilpasning. J H. skriver med en opmærksomhed på historien og et ønske om at 

bidrage til, at verden lærer af hændelserne i 2.verdenskrig og ikke igen tillader udryddelse af 

folkefærd, som det var tilfældet i 2.verdenskrig under det tyske herredømme. 

 

Socialisering 

Socialisering præsenteres som det overordnede begreb og en forudsætning for selvbevidsthed og 

personlig identitet ”socialisering er den proces, der indebærer at spædbarnet trin for trin bliver en 

voksen person og den voksne person forbliver et menneske i dette forhold” 
14

 og indebærer for J.H. 

den proces, der resulterer i, at mennesket bliver et samfundsvæsen. J.H. skelner mellem to former for 

socialisering, nemlig tilpasning og dannelse. 

 

Tilpasning og dannelse 

J.H. bruger begrebet tilpasset om det individ, der uden at tænke nærmere over, hvilke magtforhold og 

hvilke sociale processer han/hun er del af, blot udfører de funktioner, som er blevet tildelt. I J.H.´s 

forståelse af tilpasning refereres ikke alene til én tilpasning og én situation, men om en ganske bestemt 

måde at agere på, der indebærer, at mennesket i alle situationer affotograferer den forventede handling 

og agerer derefter. En så ureflekteret ageren i verden vil jf. J.H. kunne skabe store udfordringer i 

forhold til den enkeltes identitetsdannelse, idet der vil kunne optræde modsætninger i forventet ageren 

i de mange forskellige forhold, som man som menneske bevæger sig i. 

”For den tilpassede kan det således være svært at finde enheden i den mangfoldighed af ”roller”, som 

kræves af ham og at finde enheden i mangfoldigheden af tilpasningskrævende standardsituationer. 

Denne vanskelighed kan komme til udtryk som et identitetsproblem”
15

. 

                                                           
14 Hellesnes 1976, p. 30 
15 Ibid., p. 36 
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Tilpasning og dannelse står i modsætning til hinanden og er begge former for socialisering. Dannelse 

handler om, at mennesker bliver socialiseret ind i problemstillinger, som dels har med det, der sker 

rundt om dem at gøre, og dels med dem selv at gøre. Et dannet menneske vil i modsætning til et 

menneske, der er socialiseret til tilpasning, ikke være underlagt styring og kontrol, men være et 

selvstændigt tænkende og handlende subjekt. Subjektet udvikler sig i kraft af samværet med ”den 

anden”. Uden ”den anden” vil ”jeg” ikke være et ”jeg”. ”Jeg” får et indre, når ”jeg” via ”den anden” 

får et synspunkt på mit eget synspunkt. Udviklingen af subjektet er en væsentlig del af socialiseringen. 

”Socialisering er forudsætningen for selvbevidsthed og personlig identitet. Socialiseringen og 

individualiseringen er med andre ord to sider af samme sag”
16

. 

 

J.H. taler om en henholdsvis indoktrineringsideologi og en politisk bevidstgørelse og beskriver 

indoktrinering, som det at lade den opvoksende generation tilpasse sig autoriteters tanker i 

modsætning til den politiske bevidstgjorte, som tager ansvar, tager initiativ og i det hele taget agerer 

med henblik på at kunne bidrage til videreudvikling af et demokratisk samfund. 

At være politisk bevidst har for J.H. ikke umiddelbart noget at gøre med et partipolitisk ståsted. At 

politisere betyder for J.H., at vække modparten til at forstå og argumentere for eget synspunkt ved at 

tro på egen fornuft og erfaring. Den politisk bevidstgjorte argumenterer, begrunder og viser 

sammenhænge. Politisk bevidstgørelse er knyttet til det sande, det fornuftige, men det sande og det 

fornuftige er ikke endegyldigt og entydigt, hvilket nødvendiggør dialog. Evnen til at argumentere og 

indgå i dialog er således en meget væsentlig kompetence at have i socialiseringsprocessen mod 

dannelse og det at være borger i et demokratisk samfund. 

”At sige om et menneske, at det ikke er politisk, ville for Aristoteles være det samme som at sige, at det 

ikke er egentligt myndigt og frit. Borgerne, som undviger politikken, undviger ifølge Aristoteles, sin 

frihed”
17

. 

 

Kan dannelse være del af en tilpasningsideologi? 

Det er nødvendigt i et ønske om at socialisere til dannelse kontinuerligt at forholde sig til hvad, der er 

det rette og det sande og kontinuerligt udvikle evnen til at stille kritiske og grundlæggende spørgsmål 

til institutioner, forhold og udbredte talemåder. Således kræves det af den voksne, der i skolen ønsker 

at bidrage til de unges politiske bevidstgørelse, også selv at være dannet og forblive et dannet 

menneske. 

Interessant for dette projekt, beskriver J.H., hvorledes han inspireret af Wright Mills sociologiske 

fantasi ser det tilpassede menneske have vanskeligt ved at se sammenhænge mellem personlige 

                                                           
16 Ibid., p.31 
17 Ibid., p. 21 
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begivenheder i livet og historiens forløb. Sociologisk fantasi indebærer for J.H. evnen til at kunne se 

sammenhænge ”mellem flere personers livsskæbner indbyrdes, mellem personlig skæbne og 

historie…”
18

 og altså evnen til at finde ud af, hvor man står i forhold til de samfundsmæssige, 

historiske og relationelle sammenhænge. 

 

5.4 Identitetsudvikling 

Jan Tønnesvang(Herefter J.T.), har beskæftiget sig med identitet set i et selvpsykologisk perspektiv. 

Nogle af disse overvejelser inddrages i det efterfølgende afsnit. 

 

Identitet kommer af det latinske udtryk idem, den samme, som udtryk for det at blive og vedblive at 

være den samme over tid. En definition, som måske kan opleves som meget lidt progredierende, men 

jeg forstår det – med reference til forfatteren – som det at være et menneske, der agerer og udvikler sig 

i samspil med sine omgivelser, men ud fra en medfødt fast kerne. Mennesker uden oplevelse af en 

grundlæggende fast kerne og med en forventning om kontinuerligt at skulle være en anden afhængig 

af kontekst vil kunne opleve sig splittet. Den faste kerne, personlighedens kerne, betegner J.T. som 

selvet og beskriver samtidigt identiteten som det selvforståelsesfelt, ”der specificerer, hvad man kan 

foretage sig med sig selv, samtidig med at man opretholder en følelse af at være den samme person”
19

. 

 

J.T. skriver også om selvets fire motivationelle rettetheder, som involverer andre mennesker og 

omgivelser i udviklingen af et stærkt selv. J.T. beskriver dels den rettethed, der handler om at blive 

spejlet af omgivelserne for den måde man præsenterer sig selv på, den rettethed, der handler om det 

man ønsker at blive, den rettethed, der handler om det at opleve samhørighed og til sidst den rettethed, 

der driver den ambitiøse mod de næsten umulige mål. 

Udvikling af selvet handler derfor jf. J.T. i høj grad om Den enkeltes rettethed, oplevelser af, hvad 

man er og også gerne vil være, hvilket også handler om de rollemodeller man måtte have sig i familie, 

fritid, skoletid mm. og den rettethed, der omhandler oplevelsen af at høre sammen med andre altså at 

være del af en større kontekst. J.T. beskriver den enkeltes selvforståelsesfelt, som stedet, hvor 

kerneselvet mødes med de mulige sociale, kulturelle, psykologiske og biologiske parametre, der 

influerer på ens selvforståelse. Mødet er bidrag til udviklingen af identitet. 

 

Identiteten opfattes således som en dynamisk størrelse, der altid, men med udgangspunkt i det 

grundlæggende selv, agerer og reagerer på udfordringer af såvel samfundsmæssig, historisk, 

psykologisk eller relationel karakter. Denne proces finder sted i den enkeltes selvforståelsesfelt, hvor 

                                                           
18 Ibid., p. 40 
19 Pjengaard et al., 2009, p. 112 
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ovenstående udfordringer til stadighed kræver en forholden sig til og stiller krav om en til stadighed 

forskellig måde at indgå i forskellige kontekster og forskellige relationer på. 

 

Selvforståelsesfeltet er først tilgængeligt for den enkelte, når de kognitive kapaciteter er udviklet, altså 

omkring 15-17 år. På dette tidspunkt er det naturligt at begynde at stille sig selv spørgsmålet, hvem er 

jeg, hvad er meningen med min deltagelse i livet, hvad vil jeg med mit liv mm. Eriksens
20

 udledning af 

Freuds teorier om, at identiteten er færdigudviklet omkring puberteten omstødes således i J.T.’s 

tekster, idet han argumenterer for, at det først er på dette tidspunkt, at de eksistentielle spørgsmål for 

alvorligt dukker op. J.T. og med ham en række andre skriver endda, at mennesket i det moderne 

samfund kontinuerligt er i færd med at udvikle sin identitet i selvforståelsesfeltet, hvor relationer, 

rollemodeller, historiske begivenheder og fremtidsperspektiver er pejlemærker. 

”[…] den grundlæggende bestemmelse af mennesket beskrives som en fremadrettet-fortidsbestemt-

nutidhed, hvor selvforståelsesfeltet i nuet både har en tråd frem og en tråd tilbage i tiden, knyttet til 

henholdsvis vores fremtidsprojektering og vores selverindring”
21

. 

I relation til udfordringen i dette projekt er det interessant at se J.T. beskrive historiens betydning for 

identitetsudviklingen i følgende citat; 

”Identitet i et selvpsykologisk perspektiv handler om, hvem man er, hvordan man opfatter den, man er, 

hvordan man ser sig selv i nuet og i fremtiden, hvor og hvordan man har en oplevelse af at høre til, 

med hvem man har en oplevelse af at høre til, samt hvad man står for i forhold til sig selv, andet og 

andre”
22

. 

Selvet og identiteten er derfor ikke det samme, men næsten at forstå som hinandens forudsætninger, 

idet identiteten, det at være den samme over tid, udvikles i det selvforståelsesfelt, som indeholder 

relationen til den anden, fortid, nutid og fremtid, tanker om rollemodeller og ønsker for egen fremtid. 

5.5 Delkonklusion 
Med reference til ovenstående konkludere jeg, at udvikling af identitet er en livslang proces og at 

denne udvikling er betinget af et gensidigt afhængigt relationsarbejde. Identiteten beskrives samtidigt 

som det at være den samme over tid. To udsagn, som måske kan opfattes modsatrettede, men som jeg i 

den efterfølgende tekst vil forklare. 

I selvpsykologien tales om det at udvikle identiteten ud fra en fast kerne, et psykologisk begreb. Den 

faste kerne kan eksempelvis bestå af, det at være født som et kønnet væsen. Barnet vil ud fra sin 

forståelse af det at være et kønnet væsen kontinuerligt modtage signaler fra såvel mor og far som 

mennesker omkring sig, signaler som barnet optager, behandler og integrerer i sin forståelse af sit selv.  

                                                           
20 Jerlang, 1999, p. 71 
21 Pjengaard et al., 2009, p. 113 
22 Ibid., p. 113 
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Denne ”nye” forståelse af sig selv møder barnet derefter ”verden” med. Mødet mellem den enkeltes 

selv og omgivelsernes opfattelse af dette selv foregår i selvforståelsesfeltet, som sammen med den 

faste kerne opfattes som identiteten. Hermed forklaringen på, at identiteten er den samme over tid og 

at identiteten udvikles ud fra et kerneselv. 

I selvforståelsesfeltet mødes de indre påvirkninger, altså barnets oplevelser omkring det at være et 

kønnet væsen med de ydre påvirkninger, af J.T. beskrevet som de fire motivationelle rettetheder, og 

dette møde vil være grundlaget for, at der løbende sker forandringer, der fordrer at man justerer, 

udvider, indsnævrer og redefinerer sit selvforståelsesfelt. I udviklingen af identiteten med brug af de 

fire rettetheder vil det ikke alene dreje sig om, hvem man er, men bestemt også om, hvem man gerne 

vil være. Identitet i et selvpsykologisk perspektiv handler altså om, hvem man er, hvordan man 

opfatter sig selv, hvordan man ser sig selv i nuet og i fremtiden, hvor og hvordan man har en oplevelse 

af at høre til, med hvem har en oplevelse af at høre til, samt hvad man står for i forhold til sig selv, 

andet og andre. Som menneske vil du igennem din udvikling søge svaret på disse essentielle 

spørgsmål. 

Udviklingen af elevernes historiebevidsthed, som grundlæggende handler om elevens bevidsthed om 

historiens udvikling i et fortid, nutid og fremtidsperspektiv, vil kunne være med til at danne et 

grundlag for en række elementer eleven kan bringe ind i sit selvforståelsesfelt og her spejle sig i såvel 

modsætningerne som det at være den samme og dermed udvide sine muligheder for at svare sig selv 

og andre på, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen. 

 

Selvet er, som ovenfor beskrevet, et udviklingsprodukt af samværet med andre mennesker. Det vil 

sige, at vi i vores omgivelser møder med -og modspillere, der har indflydelse på vores udvikling af 

selvet. Set ind i en sammenhæng med historieundervisningen må jeg som historielærer være bevidst 

om mit ansvar og rolle i elevens udvikling af identitet. Jeg vil, i kraft af min position som lærer, 

fungere som rollemodel for den enkelte elev og som spejlende selvobjekt og samtidig have rollen som 

klasseleder og dermed ansvaret for, at eleverne indbyrdes er eller bliver gryende selvobjekter for 

hinanden. Men som historielærer har jeg også ansvaret for, at undervisningen danner rammer for en 

formidling af elementer af historien, som er betydningsfulde for elevens personlige udvikling. 

Elementer, som er med til at danne et grundlag for, at eleven kan se sig selv ind i en større 

sammenhæng, se sig selv som en del af et fællesskab og spejle sig både i det værende det samme og 

det anderledes. 

J.H. beskriver det politisk bevidstgjorde individ, der i kraft af sin bevidsthed om sig selv og sine 

omgivelser er i stand til at argumentere for eget synspunkt ved at tro på egen fornuft og erfaringer, 

hvilket J.H. ser som en væsentlig kompetence i socialiseringsprocessen mod dannelse. 
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J.H. nævner begrebet sociologisk fantasi, evnen til at se sammenhængen i samfundets og menneskets 

udvikling i et historisk perspektiv, som en forudsætning for den politiske bevidstgørelse, hvor 

dannelse kendetegnet ved evnen til at stille undrende spørgsmål til det eksisterende nye, evnen til at 

tage beslutninger, handle og argumentere, er en forudsætning. 

Som sådan kan man altså sige, at eleven i en historieundervisning, der også integrerer ansvar for 

elevernes udvikling af identitet og dannelse, kan bruge sin bevidsthed om historien dels som 

kulturoverleverende, herunder kendskab til eget samfund og kultur i samspil med andres, men også 

som kulturudviklende perspektiv, dvs. aktiv deltagelse i fremtidens demokratiske samfund
23

. 

Som sådan bliver historieundervisningen ikke blot et kundskabs og færdighedsfag, men i høj grad også 

såvel et dannelsesfag som et fag, de udvikler den enkeltes identitet. I arbejdet med historiebevidsthed, 

får eleven indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og udvikler viden og forståelse for 

egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen
24

. 

 

Jf. indledningen og efterfølgende problemformulering er det interessant at få klarhed over elevernes 

syn på historiefaget og det udfald det måtte have for mine didaktiske overvejelser. Spørgsmålet 

besvares ud fra en præsentation og analyse af egen empirisk undersøgelse suppleret med data fra 

undersøgelsen ”Elevernes syn på historie” af Jens Aage Poulsen(herefter J.A.P.) UCL, 2010. 

6. Præsentation og analyse af empiriafsnit 1 
Jeg henviser læseren til afsnit 4, hvor jeg har præsenteret metodeovervejelser for dataindsamling. 

Hvilke overvejelser gør eleverne sig i forhold til historiefaget og dets indhold, fagets relevans og deres 

interesser for faget i skolen? 

6.1 Empiri. Samtale 1 i 7.b 
Elevernes oplevelse af historiefagets betydning og deres interesse for faget 

Som forberedelse til min selvstændige praktikperiode på 4. årgang, hvor jeg bl.a. skulle undervise i 

historie i 7.b, observerede jeg klassens timer i faget. I disse observationstimer, oplevede jeg flere af 

eleverne ytre sig omkring den sædvanlige arbejdsmetode, hvilket var læsning i historiebogen med 

tilhørende skriftlige spørgsmål.  En dreng spurgte sin lærer om følgende i en historietime: ”Skal vi 

altid læse i bogen? Kan man ikke lave andet i historietimerne? Det er så kedeligt”. Jeg satte mig for i 

min kommende praktikperiode at ville skabe en historieundervisning, der inviterede til aktiv 

deltagelse, engagement og motivation for faget med håb om at dette kunne smitte af på elevernes 

videre historieundervisning i skolen. Målet satte krav om såvel almene som fagdidaktiske overvejelser 

                                                           
23 http://www.emu.dk/sem/fag/his/semlaerere/debat/folkeskolen_fokus_historiefaget.html 
24 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-

historie 

http://www.emu.dk/sem/fag/his/semlaerere/debat/folkeskolen_fokus_historiefaget.html
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-historie
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-historie
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omkring undervisningen i historie. I nedenstående skema præsenteres de spørgsmål, som jeg stillede 

eleverne og af elevernes besvarelser på disse. 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Hvad betyder 

historie for dig? 

 

Historie er lig med gamle dage, det er fortiden. Det kan være interessant at høre 

om, hvad der skete engang, men det kan tit være meget svært at sætte sig ind i, 

da det ikke har noget at gøre med, hvad der sker i verden i dag. 

Historie er et fag i skolen, hvor vi altid hører om, hvordan det var at leve i gamle 

dage. Det vi læser i bogen, kan godt lyde som fiktion, det er svært at sætte sig 

ind i, at det faktisk er rigtige mennesker og rigtige situationer. 

Historie er noget, der er sket engang, men det behøver ikke være for mange år 

siden. Angrebet på World Trade center er også historie og det er sket, da vi var 

små. Så man kan vel sige, at historie sker hele tiden, vi hører bare mest om det, 

der er sket for rigtig lang tid siden. 

Det kunne altså være rart, hvis man kunne se en mening med at have historie. 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Ranger 

historiefaget på 

en skala fra 1-5, 

hvor et er lavest 

og fem højest, ud 

fra hvor 

spændende I 

synes timerne og 

indholdet er, 

sammenlignet 

med andre fag 

på skemaet? 

Historie er en etter, det er slet ikke spændende. Vi læser kun i bogen og det er 

bare kedeligt. Jeg kan ikke lide at have tysk, men det vil jeg hellere have end 

historie, der lærer jeg trods alt noget jeg kan bruge til noget. 

Historie er nogle gange en treer og andre gange en etter. Det er spændende, når 

man kan sætte sig ind i, hvad det handler. Men når det handler om folk, der 

levede for 1000 år siden, i lande som jeg ikke engang kender, så synes jeg, det er 

kedeligt. 

Historie kan være spændende, f.eks. hvis vi skal i den gamle by eller lave 

projekt. Men at læse i bogen, som vi mest gør, er kedelig. Historie får ikke mere 

end to fra mig. Der er mange fag, som jeg synes er meget mere spændende både 

indholdet og de ting vi laver i timerne. 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Hvordan bruger 

du din viden fra 

historieundervis

ningen i din 

hverdag? 

Det jeg lærer i historieundervisningen bruger jeg aldrig i min hverdag. Jeg kan 

slet ikke se, hvordan fortiden skulle være relevant for den måde jeg lever på i 

dag. 

Det sker, at der er nogle historiske facts med i mine computerspil og så er det ret 

fedt, at jeg ved noget om historien. 

Min far og mor siger tit, at tingene har ændret sig meget og at vi hele tiden lærer 

af det, der sker i verden. For eksempel har vi lært at passe på, at der ikke 

kommer endnu en verdenskrig, eller hvordan vi kan undgå endnu en krise, som 

den vi har lige nu. 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Hvordan har 

fortidens 

handlinger og 

personer 

indflydelse på 

hvordan Verden 

ser ud i dag – og 

hvordan har vi 

indflydelse på, 

hvordan Verden 

kommer til at se 

ud i fremtiden? 

Alt det, der sker i verden i dag, har indflydelse på, hvordan verden ser ud i 

morgen. Alt har en konsekvens, verden vil jo nok også have set anderledes ud, 

hvis Hitler og hans allierede havde vundet 2. verdenskrig. Men jeg synes det er 

svært at forestille sig nøjagtigt, hvordan vi i dag har indflydelse på i morgen og 

100 år frem i tiden. 

Vi har en dronning i Danmark og det er hvert fald noget med historie at gøre og 

bliver vi ved med at have det, må det også betyde noget i fremtiden. Men jeg 

ved ikke, hvordan jeg er en del af det. 

Er jeg en del af historien?! Sejt! 
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6.2 Empiri. Elevernes syn på historie 
I den efterfølgende analyse af min empiri vil jeg supplere egne data med J.A.P.s undersøgelse 

”Elevernes syn på historie”, UCL, 2010
25

 med henblik på at præsentere et aktuelt situationsbillede af 

historieundervisningen i folkeskolen og hvilke udfordringer skolen og lærerne står overfor i ønsket 

om, at undervisningen skal danne ramme for elevernes dannelse, identitetsudvikling og 

historiebevidsthed. 

J.A.P.s undersøgelse er en mindre omfattende spørgeskemaundersøgelse ”Elevers syn på historie” fra 

2009. Målgruppen var ca. 960 elever i 7.-9. klasser i Region Syddanmark, som skulle svare på 

spørgsmålet om ”hvorfor historie i skolen?” med følgende fire svarmuligheder; ”helt uenig”, ”måske”, 

”helt enig”, ”ved ikke”. Elevernes svar er opgjort i procent
26

 og er præsenteret i nedenstående skema. 

Hvorfor historie i skolen? Helt uenig Måske Helt enig Ved ikke 

Historie handler om noget, der er sket for længe 

siden. Derfor kan jeg ikke bruge historie til noget. 

 

44 

 

35 

 

13 

 

8 

Historie kan hjælpe mig til at forstå, hvorfor 

nutidens samfund ser ud, som det gør. Så kan jeg 

også bedre tage stilling til, hvordan samfundet bør 

udvikle sig. 

 

 

10 

 

 

21 

 

 

59 

 

 

11 

Det vigtigste ved historie er, at man lærer om 

fortidens fejltagelser, så man ikke gentager dem. 

 

13 

 

37 

 

33 

 

16 

                                                           
25 Pietras & Poulsen, (2011), p. 69 Note: Undersøgelsen af J.A.P. er fra bogen ”Historiedidaktik” af Jens Aage Poulsen og 

Jens Peitras. I bogens afsnit om historiebevidsthed er endnu to undersøgelser integreret. 
26 Ibid., p. 69 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Nu når vi sidder 

her i dag, i 

historieunder- 

visningen, hvad 

mener du så om, 

at jeg siger, at vi 

er ved at lave 

historie? 

Måske kommer man i fremtiden til at sidde derhjemme og blive undervist af en 

robot eller computer og så vil mange måske tænke på dengang, hvor man gik i 

skole som vi gør i dag og så vil vi være nogen af dem, de fortæller om i 

historieundervisningen eller hvad det nu kommer til at hedde. 

Det ved jeg ikke, gør vi virkelig det? 

Når vi læser i historiebogen om alt det, der skete engang, kan jeg ikke sætte det 

sammen med det, der sker i dag. Måske laver vi historie nu, men det er jo ikke 

ligesom den rigtige historie fra gamle dage. 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Hvad mener du 

om, at 

historiefaget 

stadig skal være 

en del af skolens 

fagrække? 

Tror det er godt at vide noget om historie, hvis bare man kunne forstå, hvordan 

det hang sammen med i dag, så ville det være lidt mere interessant. 

Det er spild af tid. Jeg ved, hvad jeg gerne vil uddanne mig til og der skal jeg 

ikke bruge historie til noget. For mig er historie bare et fag i skolen som skal 

overstås. Jeg kan jo følge med i nyhederne, hvis jeg vil vide noget om, hvad der 

sker i dag og det er det, der er vigtigt for mig. 

Det kunne være fedt, hvis man kunne rejse tilbage i en tidsmaskine og se og 

opleve hvordan det skete dengang. Når vi læser om gamle dage i bogen, kan det 

være lidt svært at sætte sig ind i. 
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6.3 Analyse af empiri 
I afsnit 5 gjorde jeg mig overvejelser om ”hvorfor” historie i dagens folkeskole og har konkluderet, at 

elevernes historiebevidsthed, dannelsesproces og identitetsudvikling skal have stor betydning i 

historieundervisningen. 

I de didaktiske overvejelser om ”hvordan” historie er det naturligt at begynde med at afdække 

elevernes forudsætninger – i den aktuelle kontekst forstået som elevernes opfattelse af faget, interesse 

for faget og fagets relevans i folkeskolen. 

Eleverne fra min praksis udtrykker i forbindelse med flere af spørgsmålene, at de ikke kan se 

meningen med historieundervisningen, fordi det er svært at relatere informationerne om de gamle dage 

til deres nutidige hverdag. De har svært ved at koble den viden de får i historieundervisningen til egen 

livsverden og ser i højere grad blot historieundervisningen som en fortælletime om gamle dage. En 

elev udtrykker, at han hellere vil bruge skolens tid på at have fag, hvor han føler han lærer noget, som 

han kan bruge til noget. Jeg tolker elevernes svar som en klar indikation på, at de ikke opfatter den 

historiske viden som et muligt udgangspunkt for at forstå den verden, de lever i. 

Som samtalen mellem eleverne og mig udvikler sig, ses dog tegn på, at eleverne i et vist omfang 

bruger historien i deres hverdag og at de også kan relatere til eksempler på, at deres omverden er en 

del af historien uden dog at være bevidste om denne historiebrug. Eleverne i 7.b har jf. afsnit om 

historiebevidsthed endnu kun til dels udviklet en forståelse for, at de både er historieskabte og 

historieskabende og at fortidens perspektiv er en del af deres nutidsforståelse og 

fremtidsforventninger. Sammenligner man mine erfaringer fra praksis med J.A.P.s undersøgelse om 

elevernes syn på historie i skolen, synes elevernes i J.A.P.s undersøgelse i højere grad bevidste om 

fortidens betydning og til udsagnet ”Historie kan hjælpe mig til at forstå, hvorfor nutidens samfund 

ser ud, som det gør. Så kan jeg bedre tage stilling til, hvordan samfundet bør udvikle sig”, svarer 

størstedelen af eleverne, at de er enige i dette. I de to andre udsagn i undersøgelsen jf. skema, viser 

eleverne også en vis forståelse for historieundervisningen som nyttig, en viden til at kunne forstå 

verden, som den er i dag og som et grundlag for den videre udvikling. Der er dog også en stor 

procentdel elever, som svarer måske. Dette kan tyde på, at de udsagn, som eleverne i undersøgelsen 

skulle tage stilling til, har været for abstrakte og at eleverne ikke i tilstrækkelig grad har forstået 

udsagnet eller hvad de skulle tage stilling til. Netop denne udfordring mener jeg, at jeg tog højde for i 

min dataindsamling ved at deltage som samtalepartner i dialogen med eleverne og derved have 

mulighed for at uddybe mine spørgsmål og arbejde med elevernes fremskredne refleksioner. 

6.4 Delkonklusion 
Disse eksempler fra praksis tegner et billede af, at eleverne generelt oplever faget tørt, men at 

indholdet i nogle situationer opleves brugbart i sammenhænge udenfor skolen. De har vanskeligt ved 

at se fagets relevans, med udtrykker alligevel interesse for at være med til at skrive historie. 
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Vil jeg som lærer jf. ovenstående afsnit skabe optimale rammer for elevernes historiebevidsthed, 

dannelse og identitetsudvikling, er det nødvendigt at fortsætte den didaktiske planlægning med 

refleksioner over elevernes læreproces. 

 

7. Læring 

Jf. problemformuleringen og metodeafsnittet vil jeg i det følgende afsnit besvare spørgsmålet; 

Hvordan kan overvejelser om læring bidrage til en afklaring af almen og fagdidaktiske overvejelser, 

som forudsætning for planlægningen af en historieundervisning? 

I det efterfølgende afsnit vil jeg præsentere dele af Knud Illeris’(herefter K.I.) teori omkring læring og 

supplere med overvejelser om motivation, idet jeg både i dialogen med eleverne inden historieforløbet 

og i J.A.P.s undersøgelse kan spore en manglende motivation for faget, som måske er bundet i 

manglende evne til at se faget som vedrørende og som relateret til egen livsverden. 

7.1 Læringens dimensioner og processer 
Opfattelsen af læring som overføring af viden fra lærer til elev er gennem de senere år blevet erstattet 

af et mere moderne og tidssvarende syn på læring. Læring opfattes nu mere som en aktiv proces, hvor 

den lærende konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelser og holdninger. Her er tale om 

en konstruktivistisk læringsforståelse
27

, der indebærer, at man som underviser ikke direkte kan lære 

nogen noget, men kan tilrettelægge optimale rammer for elevens læring. Men hvordan møder man som 

lærer elevens læringsrum? Man bliver nødt til at udvikle en forståelse for hvad læring er, og være 

opmærksom på de faktorer, der spiller ind herunder. 

 

K.I. visualiserer sin læringsteori i en læringstrekant, hvor læringens dimensioner udgør tre poler, 

benævnt indholdsdimensionen, drivkraftdimensionen og samspilsdimensionen. Ud over 

dimensionerne beskriver K.I. også processerne mellem dimensionerne som væsentlige
28

. Han nævner 

samspilsprocessen, som er den proces, der foregår mellem individet og dets omgivelser og 

tilegnelsesprocessen, som er samspillet mellem indholdet og elevens interesse og motivation for og 

vilje til at ville lære. K.I. beskriver, at elevens læringsproces finder sted i spændingsfeltet mellem 

tilegnelsesprocessen og samspilsprocessen og tilføjer endnu et perspektiv, idet han beskriver, at læring 

altid finder sted indenfor rammerne af en ydre samfundsmæssig sammenhæng, visualiseret ved en 

cirkel, der omkredser læringstrekanten. 

 

Indholdsdimensionen betegnes i K.I.´s tidligere beskrivelser som den kognitive dimension. Kognition 

som et psykologisk begreb, der indbefatter viden, tænkning, forståelse, hukommelse og erkendelse; alt 

                                                           
27 Illeris, 2006, p. 49 
28 Ibid., p.35 
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det, der har med fornuften at gøre
29

. Den kognitive dimension er elevens forhåndsviden, en viden, som 

har indflydelse på hvad og hvordan eleven tilegner sig ny viden. 

I de senere udgaver af K.I.´s præsentation af læringstrekanten beskrives indholdsdimensionen ikke 

alene som en ren kognitiv proces med viden, forståelse og færdigheder, men som stedet, hvor den 

lærende udvikler […]”indsigt, forståelse og formåen[…]”og hvor vi tilstræber, at nå en 

meningsdannelse, ”[…]dvs. en sammenhængende forståelse af tilværelsens forskellige forhold, dels at 

opøve mestring i form af de færdigheder og måder at forholde os på, der sætter os i stand til at tackle 

tilværelsens praktiske udfordringer”
30

. 

 

Akkommodation og assimilation. K.I. er i beskrivelsen af sin læringsteori inspireret af Jean Piagets 

kognitive læringsteori, som har fokus på udviklingen af det menneskelige intellekt
31

. Piaget knytter de 

to processer akkommodation og assimilation til det overordnede begreb adaptation og beskriver, at 

læring visuelt kan forstås som en proces med skemaer og strukturer i elevens hjerne. Skemaerne 

rummer bl.a. erindringer, viden og forståelse inden for et bestemt område. 

Når eleven møder nye situationer eller begreber, skal de integreres i de eksisterende skemaer og 

strukturer. Ifølge Piaget vil denne proces ske på to måder
32

. Eleven vil som udgangspunkt forsøge at 

tilpasse det nye i de allerede etablerede skemaer. Hvis tilpasningen finder sted uden at ændre de 

eksisterende skemaer, betegner man det som assimilation, dvs. assimilation er en proces, hvor den nye 

viden indpasses og føjes til i de skemaer, som findes i forvejen. 

Hvis det nye falder uden for elevens kendte skemaer og strukturer vil det kræve en omstrukturering af 

disse, så det nye passer til omgivelserne, dette betegnes som akkommodation. Eleven overskrider den 

allerede tilegnede viden for at lære noget nyt og dermed kunne skabe nye skemaer. 

 

Drivkraftdimensionen, også kaldet den psykodynamiske dimension, indeholder motivation, følelser 

og vilje
33

. K.I. beskriver hvordan lærer og elev i læringssituationen vil opleve, at forskellige sociale og 

samfundsmæssige faktorer vil spille ind på elevens motivation, følelser og vilje. K.I. pointerer 

nødvendigheden af at holde fokus på de forskellige grupper af lærende, hvad der motiverer og 

demotiverer dem, hvad der ligger bag dette på det individuelle og samfundsmæssige plan og tænke det 

med ind i læringens tilrettelæggelse og betingelser
34

. 

 

                                                           
29 Ibid., p. 37 
30 Ibid.. 40 
31 Ibid., p. 48 
32 Ibd., p. 50 
33 Ibid., p. 41 
34 Ibid., p. 106 
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Motivationsbegrebet er forsøgt udredt i gennem årtier og der er den dag i dag også mange definitioner 

på og overvejelser om, hvad motivation er og hvordan det kan bruges
35

. Enhver, der har prøvet at 

skabe rammerne for en læreproces ved, at elevernes motivation er af afgørende betydning. 

I dette projekt har jeg valgt alene at se på motivation som en afgørende faktor for elevens deltagelse i 

undervisningen vel vidende, at begrebet rummer mange andre perspektiver. 

 

Gunn Imsen(herefter G.I.) definerer motivation og udfordringen for underviseren således ”Elevernes 

motivation (eller mangel på samme) er ikke bare noget individuelt, hvor det handler om at ruske liv i 

den enkelte elevs aktivitet. Det handler om børne- og ungdomskultur, om trends og sociale 

fællesskaber, om venner og kærester og om talrige aktiviteter uden for skolen.”
36

. 

Ifølge hende er det nødvendigt, at læreren har øje for den omverden eleverne lever i og rammerne for 

denne. Skal skolen være med til at udvikle eleverne til at kunne agere i et videns og 

informationssamfund må der være øje for den ”virkelighed” eleverne agerer i og de relationer eleverne 

konstant indgår i og bliver påvirket af, herunder påvirkningerne fra venner, familie, kærester osv. men 

også fra medierne, som med den voksende udvikling på området i stadig højere grad får en 

opdragende effekt på de unges liv. 

 

G.I. er inspireret af Albert Banduras(herefter A.B.) teori om ”self efficacy”. A.B. er fra 1925 og har i 

tilknytning til sin ansættelse på Stanford Universitet gennem mange år arbejdet med undersøgelse af 

begrebet motivation. Begrebet self-efficacy, mestringsforventning, bygger på elementer fra 

behaviorismens stimuli-respons og belønning, de velkendte refleksioner fra erfaringspædagogikken og 

det at lære ved at se, hvordan andre gør ting. A.B. omtaler selv sin teori som social, kognitiv teori. 

Med dette menes, at der sker et sammenspil mellem tre faktorer, personens tanker og følelser, 

omgivelserne og personens adfærd. Personens handlinger påvirker miljøet, som igen påvirker 

personens tanker og følelser, som igen påvirker handlingerne osv. - altså et triadisk, gensidigt årsags 

eller samspilsforhold
37

. Self-efficacy = mestringsforventning, knytter sig til tanken om individets 

subjektive følelse af at mestre noget, hvilket både skal ses i forhold til at mestre en helt specifik 

opgave, men også som en mere generel holdning i retning af at tro på egne evner, og at det nytter at 

anstrenge sig
38

. Hertil knytter A.B. også individets forventning om resultatet af handlingen og 

menneskets tendens til at undgå de situationer og de udfordringer, der stiller krav, som ikke forestilles 

at kunne indfries. 

 

                                                           
35 Boelt.V.et al., 2007, p. 5 
36 Imsen, 2007, p. 7 
37 Ibid., p. 11 
38 Ibid., p. 11 
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Omsat til klasseværelset vil det sige, at eleven har et ganske andet incitament for at engagere sig i 

udfordringer, som eleven har en forventning om at kunne løse frem for at engagere sig udfordringer, 

som byder på store og uoverskuelige forhindringer og måske også endda erfaringer med ikke at kunne 

magte. Sådanne overvejelser kan supplere lærerens didaktiske overvejelser om 

deltagerforudsætninger. Det er altså i drivkraftdimensionen, eleven skal finde den energi, vilje og 

motivation som læringen kræver. For at kunne motivere eleven til at lære, er det vigtigt, at 

udfordringerne passer til elevens forudsætninger, dvs. at udfordringerne hverken er for små, så der 

ingen læring vil finde sted, eller for store, så det bliver for uoverskueligt for den enkelte. 

Oplevelsen af at lykkes og at kunne leve op til såvel egne som andres forventninger er en væsentlig 

motivationsfaktor, som skal inddrages i den didaktiske planlægning af såvel indhold som metode. 

 

Den tredje og sidste dimension er samspilsdimensionen. Her er der tale om et sammenhængende 

eller integreret samspil mellem den lærende og dennes omverden
39

. Det betyder, at man ikke kan 

forstå læring uden at medtænke den kontekst eller sammenhæng, individet indgår i. K.I. fokuserer her 

på det nære sociale niveau, som forgår i interaktioner eller relationer med andre, og det overordnede 

samfundsmæssige niveau, som f.eks. klasseværelset eller Fælles Mål
40

. 

 

Det er ikke muligt, som jeg har gjort ovenstående, at skille de tre dimensioner fuldstændig ad. 

Derimod er det vigtigt at medtænke alle tre dimensioner i sin planlægning, da de i læreprocessen er 

afhængige af hinanden. 

7.2 Delkonklusion 
Overvejelser omkring elevernes læreproces i henhold til K.I’s læringstrekant fordrer at læreren tænker 

læringstrekantens tre dimensioner, indhold, drivkraft og samspil sammen og er bevidst om den 

indbyrdes afhængighed mellem dem. Jf. empirisk afsnit(6) oplever mange elever 

historieundervisningen som værende ikke relevant og de har svært ved at se meningen med 

undervisningens indhold. Dette er for skolen og specielt historielærerne en stor udfordring. 

Ser man på indholdet i historiefaget er det bygget op omkring virkelige hændelser, hvilket efter min 

overbevisning tilbyder eleverne gode muligheder for at forholde sig til indholdet. Men den virkelighed 

som historiefaget præsenterer, er en virkelighed, der ligger langt fra elevernes egen og det bliver en 

nødvendighed, at der arbejdes målrettet med at gøre indholdet vedkommende for eleverne. 

Læreren må være bevidst om, at det indhold eleverne møder i historiefaget ofte er ukendt for dem og 

fordrer en akkommodativ proces, som er en mere omstændelig proces end den assimilative og kræver 

                                                           
39 Illeris, 2006, p. 108 
40 Ibid., p. 41 
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en langt større energi af eleverne at være i. Det er nødvendigt, at læreren afpasser omfanget og 

niveauet af indholdet til elevernes forudsætninger og at der i undervisningen arbejdes med elevernes 

forforståelse. 

 

Skal den akkomodative læring finde sted, må eleverne være indstillede på at bruge den energi som 

læreprocessen kræver. Det handler altså om, at læreren skaber rammer for undervisningen, der giver 

eleverne en lyst, motivation og interesse for at indgå i læreprocessen. Ifølge A.B. handler det om 

elevernes mestringsforventninger. Oplever eleverne f.eks., at de ikke kan forstå 

historieundervisningens indhold og dermed ikke har en følelse af, at de lærer noget, altså en 

manglende følelse af succes i undervisningen, vil deres energi, vilje og motivation forståeligt nok ikke 

være særlig stor. Historieundervisningen må på trods af sit til tider komplicerede indhold, skabe 

rammer, der kan give eleverne en følelse af succes og styrke deres mestringsforvetning. Dette kan 

opnås ved, at læreren sammenstemmer omfanget og niveauet af indholdet til elevernes forudsætninger, 

men også at læreren overvejer tilgangen til indholdet og valg af metode i undervisningen. 

G.I. nævner i forbindelse med arbejdet med elevernes motivation for faget, betydningen af at læreren 

har en forståelse for og indsigt i elevernes livsverden. Herved kan læreren inddrage elementer i 

undervisningen, som eleverne kan relatere sig til og det vil kunne give dem en følelse af at være 

inkluderet i læreprocessen. At inddrage sådanne elementer i en undervisning, hvor indholdet, som i 

historie, ligger langt fra deres forståelsesramme, vil kunne skabe optimale rammer for elevernes 

læreproces og give dem en følelse af succes. Dermed ikke at forveksle arbejdet med motivation med 

antagelsen om, at elevernes fritidsinteresser skal sætte retningslinjerne for tilrettelæggelsen af 

undervisningen. Det er et spørgsmål om, at skolens faglige indhold skal møde eleverne, hvor de er for 

netop at kunne skabe optimale rammer for elevernes læreproces. ”I forbindelse med undervisning er 

det således lige så vigtigt at interesse sig for, hvad eleven allerede ved, som for det man vil have dem 

til at lære”
41

. 

 

Kendskab til læring og motivation giver gode muligheder for som historielærer at planlægge en 

undervisning, der tilbyder gode rammer for elevernes engagement i undervisningen og etablere rum, 

hvor eleverne kan opleve sig både som historieskabte og som historieskabende. Mit kendskab til 

elevernes ønske om at opleve nye metoder i undervisningen, brugte jeg til at eksperimentere med brug 

af IT og digitale læremidler i undervisningen. 

Jeg oplevede elever, som tidligere ikke var interesseret i historie og som ikke kunne se meningen med 

indholdet, fordybe sig i deres tildelte emne, ved at søge informationer og spørge uddybende til 

historien blot af interesse. Eleverne foldede sig ud via brugen af IT og digitale læremidler på måder de 

                                                           
41 Ibid, p. 56 
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normalt ikke havde mulighed for og kunne imponere hinanden og mig med diverse tekniske 

kompetencer. 

Med implementeringen af IT og digitale læremidler i undervisningen opstår der nye både udfordringer 

og muligheder, som læreren i sin tilrettelæggelse af undervisningen må tage stilling til og som jeg i 

følgende afsnit vil se nærmere på. 

8. IT og digitale læremidler i undervisningen 

Hvilke muligheder og udfordringer giver videnssamfundet, digitaliseringen og web 2.0 generation 

skolens praksis? 

Afsnittet indledes med en præsentation af egne empiriske data suppleret med data fra udvalgt 

undersøgelse. Herefter følger med inspiration fra Birgitte Holm Sørensen og Karsten Gynther en 

præsentation af generelle overvejelser om vidensamfundet, didaktik 2.0, det digitale læringsrum og 

didaktisk design. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion med analyse af empiri der svarer på det 

stillede spørgsmål. 

8.1 Præsentation af empiriafsnit 2 

8.1.1 Empiri. Samtale 2 i 7.b 

Data indsamlet som del af elevernes evaluering af undervisningsforløb 

Jf. empiriafsnit 1, fik jeg igennem samtale med eleverne i 7.b, forud for historieforløbet, et indblik i 

deres syn på historiefaget, deres opfattelse og holdning til brugen af historie i deres hverdag og ikke 

mindst deres forståelse af, hvad der er historie. Det resulterede i en række overvejelser omkring læring 

og motivation. Jeg valgte at implementere IT og digitale læremidler som metode i undervisningen og 

havde i efterfølgende evaluering bl.a. fokus på elevernes oplevelse af brugen af IT og digitale 

læremidler og især den betydning, det har haft for deres engagement i undervisningen. Desuden var 

jeg opmærksom på elevernes udsagn om undervisningen som ”anderledes” end den vanlige 

undervisning. Evalueringssamtalen gav mig følgende data: 

 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Hvordan har 

undervisningen 

været 

anderledes end 

tidligere 

undervisning i 

historie? 

 

Jeg vil altid huske det 

I det her emne har vi været aktive og ikke bare læst i bogen. Det har været 

meget sjovere at have historie, nu når vi har lavet film. Jeg vil aldrig glemme 

det jeg ved om lokalhistorien og hvis jeg gør, kan jeg jo se vores film på 

facebook. 

Selv lave historie 

Det har været nemt at forholde sig til historien, måske også fordi vi har haft 

muligheden for at stå lige der, hvor tingene en gang skete eller at vi kender til 

de områder, som vi undersøger historiske facts om. Jeg synes, det har været 

fedt at opleve, at man i historie faktisk kan lave noget sjovt. Vi har lavet vores 



Side 23 af 40 
 

egen mini historiebog på facebook. 

Spørgsmål Udsagn fra eleverne 

Hvordan har det 

været at bruge 

IT og digitale 

læremidler i 

undervisningen? 

Udstyrsproblemer 

Selvom det har været rigtig sejt at lave film, har det også taget rigtig lang tid, 

både fordi computerne er langsomme og fordi kameraerne tit ikke virkede og 

det er træls når man nu ikke har så mange timer til at lave en film i. 

Jeg lavede min gruppes film derhjemme, fordi skolens computere ikke virkede 

og fordi vi ikke kendte skolens redigeringsprogram. 

Udfordringer med udstyr 

Det har været rigtig sjovt at have historie de sidste syv uger. Men jeg kunne 

ikke forestille mig, at alle vores timer skulle være sådan. Når vi bruger 

computere og kameraer er det tit det, der ikke virker og man bruger lang tid på 

at finde ud af, hvordan de virker. De problemer har vi ikke, når vi bruger 

bogen. 

Spørgsmål Udsagn 

Hvordan har 

fortidens 

handlinger og 

personer 

indflydelse på 

hvordan Verden 

ser ud i dag – og 

hvordan har vi 

indflydelse på, 

hvordan Verden 

kommer til at se 

ud i fremtiden? 

Dengang og nu 

Alle de mennesker der engang levede i Randers, har haft indflydelse på, 

hvordan byen ser ud i dag og på samme måde har jeg og alle andre der bor i 

Randers indflydelse på, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. 

Det er faktisk skægt at tænke på hvordan vi alle sammen hænger sammen, ved 

det ansvar vi har for den Verden vi lever i. 

Jeg har aldrig rigtig tænkt på det før, men alle de ting der er sket for mange år 

siden, har jo haft indflydelse på hvordan Randers ser ud i dag… det kunne jo 

have set helt anderledes ud. 

 

8.1.2 Empiri. KMD analyse om ”Folkeskolen digitale tilstand – udfordring og 

muligheder”42. 

KMD analyse er en vidensenhed i KMD(Kommune Data), som udarbejder analyser om de digitale 

muligheder i det offentlige og private Danmark. Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-

2015 har opstillet en række målsætninger for, hvordan brugen af IT og digitale læremidler i 

folkeskolen skal udvikles de kommende år. Dette kom i forlængelse af aftalen mellem regeringen og 

Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2012, hvor der blev besluttet at 

staten ind til år 2015 ville investere 500 mio. og kommunerne 1 mia. kr. til styrkelse af adgangen til IT 

og digitale læremidler i folkeskolen
43

. Målsætninger er således, at vi i 2015 skal have en dansk 

folkeskole, hvor IT og digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor der er let 

og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmål, og hvor trådløse netværk og øvrig IT-

infrastruktur virker
44

. Ser man nærmere på Fælles Mål 2009, faghæfte 48, omkring IT og 

mediekompetencer i folkeskolen, er målsætningen, at folkeskolerne i højere grad må inkludere brugen 

                                                           
42 KMD analyses, 2012 http://www.kmd.dk/Documents/Presse/KMD%20Analyse/KMD%20Analyse%20-

%20Folkeskolens%20digitale%20tilstand.pdf 
43Ibid., p. 7 
44Ibid., p. 7 

http://www.kmd.dk/Documents/Presse/KMD%20Analyse/KMD%20Analyse%20-%20Folkeskolens%20digitale%20tilstand.pdf
http://www.kmd.dk/Documents/Presse/KMD%20Analyse/KMD%20Analyse%20-%20Folkeskolens%20digitale%20tilstand.pdf


Side 24 af 40 
 

af IT og digitale læremidler for at sikre en undervisning, der har fokus på at udvikle elevernes digitale 

kompetencer. Dette også med henblik på at varetage skolens ansvar for opdragelse til det at være 

borger i et demokratisk samfund, hvor store dele af det omkringliggende samfund allerede nu i vid 

udstrækning er digitaliseret
45

. 

 

KMD analyse sætter fokus på ovenstående målsætning og inviterer en række skoleledere og lærere til 

at deltage i en omfattende undersøgelse. 

Data indsamling i analysen fra KMD involverer 1)en omfattende desk research og gennemgang af 

eksisterende forskning og analyse af området, 2)en internet-baseret survey med deltagelse af 

skoleledere fra 312 af landets folkeskoler fordelt på 89 af landets kommuner, 3)en survey med 

deltagelse af 606 folkeskolelærere fra Userneeds Danmarks panel og 4)en række kvalitative interviews 

med 14 folkeskolelærere fra 7 skoler
46

. 

Jeg har i mit empiriske afsnit valgt at rette fokus på fem områder fra KMD analyse. Områder som jeg 

mener tegner et helheds billede af folkeskolens digitale tilstand – udfordringer og muligheder. 

Sammenskrivninger af konklusioner på de fem områder ses i nedenstående skema. I øvrigt henvises til 

bilag 1. 

 

Skolernes modenhed 

Metode 

På baggrund af skoleledernes og lærernes svar har KMD Analyse udarbejdet et samlet 

indeks, der udtrykker den enkelte skoles digitale modenhed med udgangspunkt i parametre 

som niveauet for skolens digitale infrastruktur og lærernes evne til at integrere digitale 

læremidler og it i undervisningen. 

Udvalgte konklusioner 

Digital modenhed 

Ca. 200 ud af de ca. 1400 folkeskoler vurderes meget modne og en tilsvarende del ca. 250 meget 

umodne. Ca. 950 folkeskoler ligger niveaumæssigt i en vurdering af deres digitale modenhed i et 

bredt midterfelt. 

Skolelederes indsats 

93 % af skolelederne på de mest modne skoler arbejder med at styrke lærernes evne til at inddrage 

digitale læremidler i undervisningen mod kun godt halvdelen af skolelederne på de mindre modne 

skoler. 

Teknologi-niveau 

47 % af landets skoler har brug for et teknologisk løft, hvis ambitionerne om øget brug af IT og 

digitale læremidler skal indfries. 

Lærernes digitale kompetencer 

Metode 

Det nationale center for Læremidler gennemførte i august 2011 et studie i Slagelse Kommunes 

skoleafdeling om potentialer og barriere for integration af IT i undervisningen
47

. Studiet førte 

                                                           
45 http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/100503_it_og_mediekompetencer

.ashx 
46 KMD analyse, 2012, p. 33 
47 Ibid., p. 25 

http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/100503_it_og_mediekompetencer.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/100503_it_og_mediekompetencer.ashx
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til, at man identificerede tre forudsætninger, der skal være til stede ud over teknologiske 

ressourcer, for at man kan opfylde kravene i Fælles Mål 2009. 

Udvalgte konklusioner 

Nødvendige kompetencer 

1) Et opdateret fagsyn omkring integration af IT i faget  

2) En ny fagdidaktisk kompetence 

3) En undervisningspraktisk kompetence, at omsætte gode undervisningsplaner til en konkret 

undervisning. 

Skoleledere og læreres holdning og forventning til digitaliseringen af folkeskolen  

Metode 

KMD analyse har gennemført surveys blandt skoleledere og lærere og derudfra udarbejdet en 

oversigt over deres holdninger og forventninger til digitaliseringen af folkeskolen. 

Udvalgte konklusioner 

Kvalitet i undervisningen 

Lærere og skoleledere mener, at brugen af IT og digitale læremidler giver en læringsmæssig gevinst 

og generelt vil kunne hæve kvaliteten i undervisningen. 

45 % af skolelederne mener, at brug af IT og digitale læremidler altid eller ofte er en katalysator for 

indførelse af bedre undervisningsformer og læringsmetoder. 

Forberedelse af undervisning 

Et stort flertal af lærerne vurderer, at IT på en række områder kan gøre forberedelsen lettere for den 

enkelte lærer, først og fremmest ved at give let adgang til andre læreres materialer og 

undervisningsforløb, men også som værktøj til at koble trinmål med den konkrete undervisning og 

skabe overblik over elevernes faglige niveau. Ca. to tredjedele af lærerne vurderer, at brug af IT i 

forberedelsen i høj eller meget høj grad kan gøre det lettere at finde og genbruge relevant materiale 

og opgaver til et undervisningsforløb. 

Lærernes udfordringer ved brugen af it og digitale læremidler 

Metode 

Som en del af KMD analyses surveys omkring skolernes modenhed og lærernes brug af IT og 

digitale læremidler, fremgår lærernes udfordringer ved brugen af IT 

Udvalgte konklusioner 

Tekniske problemer 

37 % af lærerne oplever i høj eller meget høj grad, at tekniske problemer betyder, at de bruger 

teknologien mindre end de egentlig ønsker. Yderligere 37 % svarer i nogen grad, mens 26 % i ringe 

grad eller slet ikke føler sig begrænset af tekniske problemer, når de skal inddrage IT og digitale 

læremidler i undervisningen. 

Overskuelighed i mængde af materiale 

71 % af lærerne enige eller meget enige i, at det er svært at få overblik over udbuddet af digitale 

læringsuniverser og programmer. Flere tidligere undersøgelser bekræfter, at lærerne savner overblik 

over udbuddet af digitale læremidler – og læremidler på nettet i det hele taget
48

. 

Videndelingskulturen blandt lærerne 

Metode 

KMD analyse har igennem surveys taget bestik af videndelingskulturen på skolerne. Både 

med henblik på i hvor høj grad lærerne benytter sig af undervisningsforløb hentet fra nettet, 

om de selv deler deres eget materiale og hvorledes lærerne og deres holdning til hvorledes 

systematisk videndeling vil hæve kvaliteten og frigøre tid. 

Udvalgte konklusioner 

                                                                                                                                                                                                 
 
48 Ibid., p. 25 
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Videndeling generelt 

Langt de fleste lærere bekræfter, at de bruger materiale og undervisningsforløb, de har fået fra andre 

lærere, som led i forberedelse og gennemførelse af egen undervisning. 55 % af lærerne har hentet 

materiale/inspiration og undervisningsforløb fra internettet. 

Videndeling via internet 

Godt 15 % af lærerne svarer, at de aktivt deler materiale og undervisningsforløb, de selv har lavet, 

med andre ad denne kanal. 

Ønske om ”nemmere” forberedelse 

74 % af alle lærere er enige eller meget enige i, at det vil være rart, hvis teknologien kunne gøre det 

nemmere at dele undervisningsmateriale. 

 

8.2 Vidensamfundet og skolen 

Danmark er et videnssamfund og i mindre grad et produktionssamfund. Mængden af tilgængelig viden 

er vokset enormt. På samme vis er det digitaliserede samfund ikke mere blot en hypotetisk forestilling, 

men et faktum
49

. Digitaliseringen og udviklingen af diverse teknologier har gjort tilgængeligheden af 

viden større og større. Med denne udvikling er der skabt det man kalder web 2.0 medier, som er 

defineret som alle gratis internetbaserede og frit tilgængelige medier, dvs. medier, hvor det er nettets 

brugere i bred forstand, der har produceret indholdet uden kommercielle formål, og hvor der ikke 

eksistere ophavskrav til indholdet. Eksempler på disse kan være YouTUbe, Wkipedia, Facebook, 

blogs m.v.
50

. Med brug af web 2.0 medier og teknologier har vores kommunikationsmønstre og vores 

mulighed for at søge opdateret viden ændret sig radikalt. På den ene side giver web 2.0 medierne os 

mulighed for at formidle og kommunikere om oplevelser, refleksioner, holdninger, erfaringer, viden 

og meget mere og på den anden side giver de også mulighed for at søge, modtage og kommentere 

mange forskellige former for information, hvilket både gælder i faglige og personlige fora. Således er 

det muligt, nærmest nødvendigt, for det enkelte menneske at kommunikere, videndele og samarbejde 

med mennesker med forskellige kvalifikationer, kompetencer og intelligenser overalt i verden. I 

vidensamfundet er der en kompleks arbejdsdeling, der indebærer, at der er brug for mange slags 

kompetencer, mange slags intelligenser og kvalifikationer
51

. 

 

Ovenstående får også implikationer ind i den danske folkeskole, idet fremtidens borgere forventes at 

kunne agere i og arbejde sammen om fællesskaber med disse helt nye typer af tilgængelig viden. 

Spørgsmålet er om skolen stadig rammesætter med udgangspunkt i krav svarende til de, der 

efterspørges i et industrisamfund med time og skemaorganisering, med klasseværelsesbundet 

kommunikation og med læreren siddende med de centrale vidensressourcer og som vidensformidler 

eller om skolen i højere grad har bevæget sig mod en praksis, hvor læring og 

                                                           
49 Gynther, 2010, p. 14 
50 Ibid., p. 46 
51 Sørensen et al., 2010, p. 24 ff. 
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kommunikationsprocesser ikke nødvendigvis er bundet af det fysiske klasserum og med projektbaseret 

undervisning, hvor brugen af nettet og diverse web 2.0 medier og teknologier forgår i et samarbejde 

med læreren, som i højere grad fungerer som igangsætter og vejleder. Uden denne forandring etablerer 

vi en for stor diskrepans mellem er og ”bør” være skolen og det indebærer, med reference til Birgitte 

Tufte, udvikling af den parallelle skole
52

, hvor samfundet uden for skolen og dermed også elevernes 

uformelle digitale læring fortsætter med stor hast, mens skolen og undervisningen bliver håbløs 

forældet og dermed ikke lever op til samfundets behov og forudsætninger. I Fælles Mål 2009 er krav 

om implementering af IT indskrevet i alle fag. Disse målsætninger blev i 2011 fulgt op af faghæfte 48, 

som beskriver nye krav og forventninger til den danske folkeskole om implementering af IT i 

undervisningen i alle fag. Skal skolen leve op til ovenstående krav i et videnssamfund indebærer det 

udvikling af en ny didaktik - en didaktik 2.0. 

8.2.1 Didaktik 2.0, det digitale læringsrum og didaktisk design 

Enhver underviser afklarer deltagernes forudsætninger og den kontekst den planlagte undervisning 

skal foregår i som del af den didaktiske planlægning. Aktuelt handler det om at afklare elevernes 

forudsætninger for at være til stede i en undervisning, hvor IT og digitale læremidler anvendes 

målrettet i en faglig kontekst. Konteksten er videnssamfundet med muligheder og udfordringer for 

skolen og lærerne. Eleverne bruger en del af deres fritid på at søge rundt på og bruge nettets mange 

muligheder og derved udvikler kompetencer, der dels giver fantastiske muligheder for hele tiden at 

være opdateret på nyeste viden og dels tilbyder muligheder for at øve sig i at kommunikere i virtuelle 

fællesskaber lokalt og globalt. Mange elever er dygtige og sikre mediebrugere, når det f.eks. gælder 

tekniske og anvendelsesmæssige færdigheder. Disse forudsætninger kan inddrages som et meget 

nyttigt gratisprodukt i folkeskolen, men det betinger, at læreren kender til disse kompetencer, kan 

integrere dem hensigtsmæssigt i undervisningen og også formår at forholde sig kritisk til de gratis 

kompetencer, som eleverne bringer ind i klasserummet. 

I didaktik 2.0 tales om det digitale rum, som kan beskrives ud fra modellen af it-hjulet. Modellen er 

bygget op omkring tre hjul, der gradvist bliver større, og som viser, hvordan forskellige teknologier 

åbner forskellige digitale rum. Inderste hjul er anvendelsen af pc og internet, nærmere betegnet email, 

tekstbehandling, præsentationsprogrammer m.m. Midterste hjul handler om elevernes 

informationssøgning, aktive deltagelse i bl.a. blogs og kreativ produktions og videndeling gennem 

bl.a. YouTube, Flickr m.m. ”Nettet bliver her en platform for services, som leverer social interaktion, 

kommunikation, kollaboration, produktion og deling af viden” 
53

. Yderste hjul er det virtuelle rum, et 

læringsrum på niveau med det traditionelle klasserum. ”Det virtuelle rum giver muligheder for e-

                                                           
52 Tufte, 1998, p. 14 
53 Gynther, 2010, p. 99 
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læring, online gruppe/projektarbejde, videndeling m.m.”
54

. Mange skoler bevæger sig i den inderste 

cirkel og nogen er begyndt at inddrage læringspotentialer fra den midterste, men de fleste skoler er 

stadig ikke nået til hverken at bruge de ressourcer eller læringspotentialer, der ligger i den yderste 

cirkel som en del af den faglige undervisning
55

. 

Brug af de digitale læringsrum betyder, at skolens formelle og elevernes uformelle rum smelter 

sammen og skolens tid bliver dermed ikke begrænset til undervisningstid, men flyder sammen med 

skoletid og elevernes fritid. 

 

Lærerens intentioner om at tilrettelægge en undervisning, der tager højde for elevernes forudsætninger, 

stiller krav til, at læreren også er opmærksom på elevernes digitale kompetencer og også inddrager 

eleverne i udvikling af didaktiske designs for undervisningen
56

. Didaktik 2.0 bør opfattes som en både 

lærer og elevgenereret didaktik, i modsætning til didaktik 1.0, hvor læreren udnævnes til didaktikeren i 

skolen og nemt overlader eleverne til passive modtagere uden indflydelse på undervisningens 

tilrettelæggelse. 

Læreren har selvfølgelig stadig i kraft af sin faglige professionalisme ansvaret for at tage didaktiske 

beslutninger om valg af mål, indhold, metoder og evaluering. Undersøgelser
57

 viser, at mange elever 

kan tilrettelægge læringsaktiviteter og også foretage valg af indhold og materialer, men har svært ved 

at reflektere over og begrunde deres valg, idet de mangler den tilstrækkelige kritiske kompetence 

hertil. Læreren har derfor en vigtig opgave i både at arbejde med, men også udvikle eleverne som 

didaktiske designere. 

Den lette adgang til store mængder af viden, sætter krav til lærerens didaktiske overvejelser og 

elevernes kompetencer til at validere de mange selvfundne data. Elevernes udvikling af kompetencer 

til at søge målrettet i det store flow af viden på nettet og validere de fundne data må være et didaktisk 

mål. Skolens arbejde med at matche de udefrakommende og til dels også indefra kommende krav 

indebærer udvikling af web 2.0 praksisformer, som udfordrer eleverne og arbejder med at kvalificere 

deres evner til at søge, samle, remediere, kommunikere, producere og videndele ved brug af nettet og 

web 2.0 medier. Praksisformer, der tilbyder muligheder for at være såvel videnproducerende som 

videndelende. Det handler om at undgå den klassiske model for opgavebearbejdning, hvor eleverne 

kritikløst zapper efter informationer på nettet, laver en kopipaste og afleverer deres besvarelse for 

derefter at investere tid i computerspil og lignende
58

. Udfordringen beskrives som den digitale fælde, 

som er karakteriseret ved, at læreren i sin magtesløshed, overdrager rollen som underviser, 

rammesætter og vejleder til eleven selv eller mediet. 

                                                           
54 Ibid., p. 100 
55 Ibid., p. 100 
56 Ibid., p. 179 
57 Ibid., p. 52 
58 Ibid., p. 59 
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8.3 Delkonklusion med analyse af empiri 
Hermed følger delkonklusionen med svar på hvilke muligheder og udfordringer videnssamfundet, 

digitaliseringen og generation web 2.0 giver skolens praksis. Delkonklusionen er delt op i fem mindre 

afsnit svarende til det digitale niveau, kvalitet i undervisningen, tekniske udfordringer, videndeling og 

kildekritik og inddrager dels empiri og dels teori produceret i ovenstående afsnit 8.2. 

 

Det digitale niveau 

Som det fremgår af KMD analyses undersøgelse er blot 200 ud af 1400 skoler i den digitale 

førergruppe, mens en stor gruppe skoler ligger i et stort midterfelt og knap 250 skoler sakker bagud på 

det digitale område. Skolernes modenhed er målt ud fra parametre som ”niveauet for skolernes 

digitale infrastruktur og lærernes evne til at integrere digitale læremidler og it i undervisningen”
59

. 

Der er altså en stor gruppe af landets skoler, der har brug for at teknologisk løft, hvis målsætningen om 

den digitale folkeskole skal opnås. Er målsætningen, at det skal være fordelagtigt at implementere 

brugen af IT og digitale læremidler i undervisningen og at lærerne i højere grad nytænker på området, 

må der også skabes de mest optimale rammer i skolen for dette. Undersøgelsen viser, at der er en klar 

sammenhæng mellem skoleledernes prioritering af og opmærksomhed på området og graden af digital 

modenhed. Det er nødvendigt, at skolen er opdateret på hard - og software området, således at lærere 

og elever, når de vælger at inddrage IT i undervisningen ikke bremses af udfordringer og 

begrænsninger på skolens udstyr. 

 

Kvalitet i undervisningen 

KMD analysen viser, at hovedparten af både skoleledere og lærere er enige om, at implementeringen 

af IT og digitale læremidler, bredt udvalgt fra IT-hjulet, kan hæve kvaliteten i undervisningen. 

Ligeledes viser undersøgelsen, at et stort antal af lærerne oplever en større motivation hos eleverne, 

når IT og digitale læremidler integreres i undervisningen. Samme erfaring gjorde jeg, da jeg inddrog 

IT som metode i undervisningen i 7.b. Eleverne udtaler i evalueringen, at dels havde undervisningen 

været sjovere og at de følte, at de havde været mere aktive i læreprocessen og dels mente de, at de 

meget bedre ville huske det, som de havde lært i ”mine” timer end de ville kunne huske andet indhold 

fra andre historietimer. 

Udtryk, som for mig at se harmonerer meget fint med de velkendte didaktiske begrundelser for, at 

elevens læring øges, når han/han deltager aktivt i egen læreproces. Brug af digitale medier kan være 

redskabet, der kan motivere eleven til dette. 

 

Tekniske udfordringer 

                                                           
59 KMD analyse, 2012, p. 7 
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Som nævnt i afsnittet om didaktik 2.0 suppleret med data fra KMD analyse er lærernes didaktiske og 

digitale kompetencer af helt særlig betydning ved implementeringen af IT i undervisningen. Ved 

lærerne ikke, hvordan teknologien virker og har de ikke indsigt i teknologiens muligheder, kan det 

enten resultere i, at lærerne helt undlader brugen af IT og digitale læremidler i undervisningen eller at 

de, når de forsøger at inddrage det, mister fokus på rollen og ansvaret som underviser, rammesætter og 

vejleder og overlader disse væsentlige kompetencer til den enkelte elev og mediet. En uheldig 

situation, som jeg tidligere har beskrevet som den digitale fælde. 

Lærerne skal kunne integrere IT i et aktuelt fag og de almen didaktiske kompetencer skal udvikles til 

også at kunne magte overvejelser om, hvorledes IT-programmer og internetbaseret viden kan 

integreres i undervisningen og ikke mindst overføre disse overvejelser til praksis. 

Eleverne i 7.b nævner, at det ikke alene handler om lærernes didaktiske kompetencer heriblandt også 

evne til at integrere IT og digitale læremidler i undervisningen, men i høj grad også om udstyrets 

beskaffenhed, funktion i hverdagen og optimale opdateringer af indkøbt hard – og software. Eleverne i 

7.b oplevede, at tekniske udfordringer nogle gange blev en hindring for at kunne arbejde med deres 

projekt. Selvom jeg har en forholdsvis stor viden og indsigt i brugen af diverse teknologiske udstyr 

havde jeg i undervisningssituationen ikke tilstrækkelige digitale kompetencer til at vejlede eleverne og 

derved agere ekspert, når det tekniske udstyr ikke virkede, hvilket til tider resulterede i frustrationer og 

tid taget fra det projektet reelt handlede om, nemlig lokalhistorien. Lærerne vil altså møde en række 

udfordringer ved implementeringen af IT og digitale læremidler både i deres forberedelse af og 

afvikling af undervisningen – herunder at yde eleverne teknisk assistance. 

 

Videndeling 

Undersøgelsen fra KMD viser også et billede af lærernes videndelingskultur. Langt de fleste lærere 

udtrykker, at de både deler ud af eget materiale og finder inspiration fra eller bruger materiale, som de 

har fået fra andre lærere, som et led i deres forberedelse og gennemførelse af undervisningen. Godt 

55 % af lærerne finder ligeledes inspiration fra nettet til brug i deres forberedelse af undervisningen, 

men undersøgelsen viser, at lærerne ikke i samme omfang videndeler eget materiale på nettet. Dette 

kombineret med, at 68 % af lærerne mener, at brugen af IT i forberedelsen kan gøre det lettere at finde 

og genbruge relevant materiale og opgaver i undervisningen gør, at jeg konkluderer, at evnen og lysten 

til at videndele er der blandt lærere, at evnen til at søge efter ny viden og måske også 

undervisningsmateriale på nettet er der, men at netop kompetencer til selv at producere materiale, der 

efterfølgende oploades på internettet med henblik på videndeling resterer. 

Ovenstående kan suppleres med lærernes oplevelser af, at mængden af materiale på nettet er så enorm, 

at hele 71 % af lærerne synes, at det er svært at få et nødvendigt overblik over læringsuniverser og 

programmer. Den tidligere udfordring omkring stoftrængsel som didaktisk udfordring er nu udvidet til 
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også at indeholde en stor videntrængsel, som for nogle lærere synes uoverskuelig og alt for 

tidsrøvende at orientere sig i eller give så store tekniske udfordringer, at de afholder sig fra at benytte 

sig af det. Kort sagt er det også her lærerens mangel på digitale og didaktiske kompetencer, der 

eftersøges. 

 

Kildekritik 

Som jeg beskrev i afsnittet om didaktik 2.0 melder der sig både for elever og lærere didaktiske 

udfordringer ved brugen af internettet.  Flere lærere vælger i dag at have den skrevne lærebog som 

væsentligste videninput i undervisningen. Begrundelsen herfor kan være de ovenfornævnte mangler på 

kompetence, men ofte refereres også til, at lærebogen før den tages ind som lærebog har gennemgået 

en række kvalitetskrav, der indebærer, at læreren uden de store refleksioner kan inddrage viden herfra 

i sin undervisning. 

Som det ser ud lige nu, er der endnu ikke undervisningsportaler, hvor lærerne er garanteret at finde 

valideret undervisningsmateriale, der er tilpasset Fælles Mål 2009 og derfor skal lærerne bruge meget 

af deres forberedelsestid på at surfe på nettet for at finde materialer, der kan sættes sammen og 

samtidig være meget opmærksom på hele tiden at vurdere materialernes validitet. 

På samme måde vil det ”at slippe eleverne løs” på internettet på jagt efter ny og spændende viden 

indebære en række udfordringer. Eleverne er ofte ”frygtløse” og dermed ikke nødvendigvis 

kildekritiske, når de surfer på nettet efter viden. De er dels vant til at bruge de interaktive netværk som 

del af deres sociale netværksdannelse og inviteres desuden til mange videnportaler, som ikke 

nødvendigvis er underlagt kildekritik. 

Det er en kendt udfordring, at nettet indeholder mange misvisende og ikke korrekte informationer, 

som eleverne skal være opmærksomme på både i forbindelse med skolearbejde, men også som en 

generel opmærksomhed i brug af nettet. 

Også denne udfordring retter fokus på digitale kompetencer. Hvis det opleves som overvældende for 

en lærer at skulle benytte sig af og være kildekritiske på den enorme mængde af víden, der er 

tilgængelig på nettet, hvordan vil det så være muligt at undervise eleverne i dette. 

 

Jeg stillede mig selv spørgsmålet om, hvilke udfordringer og muligheder vidensamfundet, 

digitaliseringen og web 2.0 generationen gav skolens praksis. Ud fra ovenstående vil jeg konkludere, 

at brugen af IT og digitale lærermidler giver lærerne et spændende nyt udfoldelsesrum, som kan 

bidrage til at øge den nødvendige motivation for læreprocessen. Men brugen af IT og digitale 

læremidler stiller også lærerne overfor en række udfordringer, som kræver udvikling af såvel digitale 

som didaktiske kompetencer. Endeligt giver IT og digitale læremidler skolen som organisation en 

række udfordringer, idet der stilles krav om en velfungerende og opdateret infrastruktur, heriblandt en 
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prioritering af kvalificeret support, der kan følge med inden for den nyeste udvikling på området og 

som kan vejlede lærere og elever såvel digitalt som didaktisk. Dette kræver selvfølgelig en målrettet 

indsats fra såvel skolelederen som lærertemaet. 

 

Min skriftlige fremstilling fortsætter nu med en samlet konklusion og svar på problemformuleringen. 

 

9. Samlet konklusion 

Jeg indledte denne undersøgelsesproces med at spørge; ”Hvilke almene og fagdidaktiske overvejelser 

skal læreren gøre sig ved brugen af IT og digitale hjælpemidler i en historieundervisning, der har 

fokus på elevernes dannelse, identitetsudvikling og historiebevidsthed? ”. Undervejs har jeg svaret på 

4 delspørgsmål, hvis konklusioner tilsammen giver et muligt svar på det stillede spørgsmål. 

Med udgangspunkt i de fire delkonklusioner præsenteres en samlet konklusion. 

Historiefaget har en væsentlig rolle i den enkeltes udvikling af såvel identitet som 

socialiseringsprocessen hen mod dannelse. Dels bidrager historieprocessen set i et fortid, nutid og 

fremtidsperspektiv med elementer, som eleven kan udfordres på i sit selvforståelsesfelt og som også 

kan bidrage til, at eleven med J.H.’s begreber udvikler sociologisk fantasi og bliver et politisk 

bevidstgjort menneske. 

Historiefaget vil også kunne bidrage til den enkeltes forståelse af sig selv, til udvikling af en stærk 

forståelse af egne livsvilkår og ikke mindst til, hvorledes man som både enkelt individ og som gruppe 

kan bidrage til at skabe forandring. 

Selvom det af den engagerede historiefagslærer kan opleves som en meget meningsfuld proces for den 

enkelte elev at involvere sig i et fortid, - nutid – og fremtidsperspektiv på historien, præges elevernes 

syn på historiefaget af mangel på lyst, energi og motivation til at tage del i historieundervisningen. 

Nogle elever udtrykker, som også kendt fra andre fag, at hvis der ikke umiddelbart er en mening med 

at deltage og involvere sig, hvis ikke der kan anes en umiddelbar nytteværdi, orker man dårligt at 

deltage. Suppeleret med udsagn om, at ikke bare opleves historiefaget tørt og støvet, men også de 

metoder, som eleverne præsenteres for opleves tørre og støvede, faciliterer bestemt ikke udviklingen 

af den ønskede historiebevidsthed, identitet og dannelse. 

Således vil en forståelse for K.I.´s læringsovervejelser med indholdsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen og samspilsdimensionen suppleret med G.I.s og A.B.s overvejelser om 

motivation og self-efficacy være et godt udgangspunkt for den historiefagsunderviser, der gerne vil 

støve faget og elevernes interesse for faget af. 



Side 33 af 40 
 

Erkendelsen af, at motivation ikke bare er noget, som såvel lærer som elev tragter efter at se springe 

frem i klasseværelset, men også er en dimension, som historiefagsunderviseren helt bevidst kan 

arbejde med i valg af indhold og metode, kan være et konkret redskab at benytte sig af i sine almen og 

fagdidaktiske overvejelser. 

Indholdet skal vælges ud med respekt for de fagmål, som er beskrevet for det aktuelle klassetrin, men 

også i respekt for elevernes ønske om at kunne se mening med at skulle forholde sig til fakta, som 

ligger langt fra deres livsverden. En præsentation af fakta, der giver mulighed for at eleven kan rejse 

tilbage i tiden og se sig selv som aktør i historiske begivenheder bidrager til udviklingen af 

historiebevidsthed og dermed også til elevens dannelse og identitetsudvikling. 

Ligeledes skal valg af metoder foretages med respekt for målgruppen og dens forudsætninger. Mange 

elever beskrives som meget kompetente web 2.0 brugere med tekniske kompetencer, der ofte overgår 

historiefagsunderviserens, men med udfordring i forhold til kildevalidering. 

Integration af IT og digitale læremidler er ikke længere et spørgsmål om hvis, men er klart 

formulerede krav i fagmål, politiske beslutninger og økonomiske bevilliger til folkeskolen. 

Målsætningen vil for mange lærere indebære ændring i forståelsen af egen lærepraksis. 

Med reference til KMDs undersøgelse som empiriske data vil målsætningen også udfordre skolen som 

organisation. Der er krav om hurtig og kompetent IT-support for ikke at brugen af IT og digitale 

læremidler resulterer i store frustrationer og skader den dimension, som K.I. benævner 

samspilsdimensionen. Skolelederens klare prioritering og facilitering af lærernes brug af IT og digitale 

læremidler og tilsvarende krav og tilbud om kompetenceudvikling på området vil helt klart kunne øge 

antallet af succesfuld integration af disse metoder ikke bare i historiefaget, men i alle skolens fag. 

Ovenstående viser således en række muligheder for almene og fagdidaktiske overvejelser, som lærerne 

kan gøre sig i en historieundervisning, der har fokus på elevernes historiebevidsthed, dannelse, og 

identitetsudvikling, men også en række udfordringer, som den professionelle lærerpraksis altid 

indeholder. En konstruktiv inddragelse af eleverne som didaktiske meddesignere suppleret med den 

professionelle lærers blik for, at eleverne naturligvis ikke har lærerens didaktiske kompetencer vil 

skabe nye interessante digitale læringsrum for eleverne. 

10. Perspektivering 
I det efterfølgende vil jeg beskrive nogle af de udfordringer som såvel skolen som organisation, 

lærerkollegierne, som den enkelte folkeskolelærer står over for. 
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Det har været et meget spændende arbejde at undersøge, hvilke almen- og fagdidaktiske overvejelser, 

der kan være fornuftige at gøre sig som historieunderviser, der fokuserer på udvikling af elevernes 

historiebevidsthed, identitetsudvikling og dannelse. 

Jeg vidste inden min 4.års praktik, at jeg ville arbejde med udfordringer relateret til mit linjefag 

historie. Jeg vidste også, at udviklingen af historiebevidsthed havde min store interesse og ligesådan 

udvikling af nye metoder til brug i historieundervisningen, som kunne bidrage til elevernes motivation 

for undervisningen. Mødet med eleverne og det læringsrum, som jeg blev inviteret ind i gav mig en ny 

og spændende udfordring nemlig at arbejde målrettet med anvendelsen af IT og digitale læremidler i 

forhold til min historieundervisning. 

Mens jeg har arbejdet med at svare på det formulerede problem har jeg oplevet, hvordan brugen af IT i 

folkeskolen uafladeligt tematiseres i medier, i faglige diskussioner, i forældrekredse og faktisk også i 

diskussioner blandt menig mand. Mange har en mening om temaet. Heldigvis har temaet også politisk 

bevågenhed, som har udmøntet sig i, at den nuværende regering som led i Finanslov 2012 har afsat 

500 millioner kr. til National Strategi for IT i folkeskolen
60

. Pengene skal fordeles over de næste 4 år
61

. 

Også Danmarks Lærerforening (DLF) er meget opmærksom på behovet for udvikling på området og 

nedsatte et it-udvalg i efteråret 2011 i håb om at kunne komme med kvalificerede bud på, hvordan 

lærerne bedst kunne tage aktivt del i den forventede udvikling. Den 2.marts 2012 står der i 

Folkeskolen, at DLF går til møde med børne-og undervisningsminister om det nye partnerskab om en 

national it-strategi
62

. 

Parallelt med de mange input om regeringens udspil, kommunernes og DLF´s reaktioner på 

regeringens udmeldinger er der også en række overvejelser om, hvad den nye strategi betyder for den 

enkelte lærer. Som jeg også selv har bemærket i min undersøgelser får det konsekvenser for den lærer, 

der skal leve op til de nye krav om integration af IT og digitale læremidler i undervisningen. Der 

hersker også en rimelig ens forståelse af, at den nye IT-strategi ikke alene kan lykkes gennem køb af 

teknologisk udstyr og ej heller gennem køb af stabil IT-support. Det er nødvendigt med 

kompetenceudvikling, men i budskaberne om kompetenceudvikling ophører stemmeligheden i 

budskaberne. 

                                                           
60 http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/bilag/334/1026036/index.htm 
61 Note: Jf. afsnit 8.1.2 
62 http://www.folkeskolen.dk/508716/dlf-gaar-til-partnerskabsmoede-med-en-it-strategi 

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/bilag/334/1026036/index.htm
http://www.folkeskolen.dk/508716/dlf-gaar-til-partnerskabsmoede-med-en-it-strategi
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”Det handler om, at styrke lærernes kompetencer, så de bliver i stand til at bruge digitale læremidler 

på den rette måde”, udtaler børne- og undervisningsminister Christine Antorini i Folkeskolen 

8.november 2011
63

. 

DLF udtaler, at der er mange muligheder i brug af IT i folkeskolen, men at det er vigtigt, at der bliver 

satset på udvikling af læremidler og en didaktik, der sikrer, at lærerne kan anvende IT på den rigtige 

måde i undervisningen
64

. 

Og i marts 2012 udtaler næstformand i DLF sig; ”Det centrale er, hvordan digitale læremidler og 

bedre faciliteter for videndeling blandt lærerne kan bidrage til at styrke undervisningen. Der er behov 

for at få udviklet en IT-didaktik for de enkelte fag samt nye digitale hjælpemidler, der er tilrettelagt 

med udgangspunkt i fagenes didaktik, hvis IT skal bidrage til at støtte elevernes læring”
65

. 

I en rapport udarbejdet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
66

 er det angivet, at lærernes 

kompetencer kan beskrives i tre niveauer; gennemførelse, organisering og refleksion og at det særligt 

er i forhold til organisering af undervisnings- og læringssituationer, at lærerens rolle ændrer sig.  

I de mange udtalelser er der også forslag til, hvilke uddannelsesmæssige tilbud, lærerne skal have for 

at kunne erhverve de eftertragtede kompetencer. Der foreslås diplommoduler, masteruddannelse, 

kurser og sidemandslæring. Andre peger på, at efteruddannelse ikke er metoden, idet der er brug for, at 

professionen og dermed også de faglige fællesskaber generelt udvikler sig og at det kan ske gennem 

projekter og videndeling herom på de enkelte skole
67

. 

Efter sommerferien i år starter jeg på mit arbejdsliv som folkeskolelærer med linjefagseksamen i bl.a. 

historie. Jeg glæder mig rigtig meget, men er naturligvis også meget spændt på, hvordan regeringen og 

DLF kommer til enighed om handleplaner til den nye strategi og også på, hvordan kommunerne 

efterfølgende efterlever de aftaler om kompetenceudvikling, som den nye strategi peger på som et 

nødvendigt fokusområde i implementeringen af den nye strategi. Ligeledes er jeg spændt på, at tage 

del i den udvikling som folkeskolen nødvendigvis kontinuerligt, må have fokus på, for at kunne 

matche den udvikling, der raser af sted på det digitale område. 

 

 

 

 

                                                           
63 http://www.folkeskolen.dk/503331/uddannelsesforum-antorini-vil-have-styrket-laerernes-it-kompetencer 
64 http://www.folkeskolen.dk/504771/dlf-nedsaetter-it-udvalg 
65 http://www.folkeskolen.dk/508716/dlf-gaar-til-partnerskabsmoede-med-en-it-strategi 
66http://www.skoleudvikling.uvm.dk/~/media/Skoleudvikling/Pdf/Evaluering/Eksterne%20evalueringer/Endelig%20rapport

%20it.ashx 
67 http://www.folkeskolen.dk/504593/skolen-foelger-ikke-med-eleverne 

http://www.folkeskolen.dk/503331/uddannelsesforum-antorini-vil-have-styrket-laerernes-it-kompetencer
http://www.folkeskolen.dk/504771/dlf-nedsaetter-it-udvalg
http://www.folkeskolen.dk/508716/dlf-gaar-til-partnerskabsmoede-med-en-it-strategi
http://www.skoleudvikling.uvm.dk/~/media/Skoleudvikling/Pdf/Evaluering/Eksterne%20evalueringer/Endelig%20rapport%20it.ashx
http://www.skoleudvikling.uvm.dk/~/media/Skoleudvikling/Pdf/Evaluering/Eksterne%20evalueringer/Endelig%20rapport%20it.ashx
http://www.folkeskolen.dk/504593/skolen-foelger-ikke-med-eleverne
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Bilag 1 
 

Skolernes modenhed 

Metode Udvalgte konklusioner 

På baggrund af skoleledernes og 

lærernes svar har KMD Analyse 

udarbejdet et samlet indeks, der 

udtrykker den enkelte skoles 

digitale modenhed med 

udgangspunkt i parametre som 

niveauet for skolens digitale 

infrastruktur og lærernes evne til at 

integrere digitale læremidler og it i 

undervisningen. 

Niveau af digitalisering 

Hver syvende folkeskole – svarende til knap 200 ud af landets 

i alt omkring 1.400 folkeskoler – er i den digitale førergruppe. 

Yderligere to tredjedele af landets folkeskoler ligger samlet i 

et stort midterfelt, mens op mod hver femte skole – svarende 

til mere end 250 skoler på landsplan – er sakket bagud på det 

digitale område.  

Skolelederes indsats 

93 pct. af skolelederne på de mest modne skoler arbejder med 

at styrke lærernes evne til at inddrage digitale læremidler i 

undervisningen mod kun godt halvdelen af skolelederne på de 

mindre modne skoler. 

Teknologi-niveau 

Op mod halvdelen af landets skoler – 47 pct. – har brug for et 

teknologisk løft, hvis ambitionerne om øget brug af it og 

digitale læremidler skal indfries.  

Udstyr 

12 pct. af landets skoler baserer deres strategi for brug af it i 

undervisningen på, at eleverne så vidt muligt medbringer 

egen computer. 

Lærernes digitale kompetencer 

Metode Udvalgte konklusioner 

Det nationale center for Læremidler 

gennemførte i august 2011 et studie 

i Slagelse Kommunes skoleafdeling 

om potentialer og barriere for 

integration af it i undervisningen
68

. 

Studiet førte til, at man 

identificerede tre forudsætninger, 

der skal være til stede ud over 

teknologiske ressourcer, for at man 

kan opfylde kravene i 

undervisningsministeriets Fælles 

Mål. 

Nødvendige kompetencer 

1) Et opdateret fagsyn omkring integration af it i faget  

2) En ny fagdidaktisk kompetence, som betyder, at man kan 

planlægge sin undervisning bl.a. med udgangspunkt i 

elevernes forudsætninger, konkret viden om de faglige 

muligheder i forskellige it-programmer, kendskab til og viden 

om, hvordan forskellige faglige ressourcer på internettet kan 

anvendes i faget mv. 

3) En undervisningspraktisk kompetence at omsætte gode 

undervisningsplaner til en konkret undervisning. Til den 

undervisningspraktiske kompetence hører bl.a. strategier for 

og mod til at anvende teknologier, som måske opfører sig 

anderledes end planlagt. 

Skoleledere og læreres holdning og forventning til digitaliseringen af folkeskolen  
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Metode Udvalgte konklusioner 

KMD analyse har gennemført 

surveys blandt skoleledere og 

lærere og derudfra udarbejdet en 

oversigt over deres holdninger og 

forventninger til digitaliseringen af 

folkeskolen. 

Kvalitet i undervisningen 

Lærere og skoleledere siger samstemmende, at brugen af it og 

digitale læremidler giver en læringsmæssig gevinst og 

generelt vil kunne hæve kvaliteten i undervisningen – og at 

dette gælder bredt på tværs af de mest anvendte 

undervisningsformer i folkeskolen i dag. 

I forlængelse heraf vurderer 45 pct. af skolelederne, at brug af 

it og digitale læremidler altid eller ofte er en katalysator for 

indførelse af bedre undervisningsformer og læringsmetoder. 

Forberedelse af undervisning 

Et stort flertal af lærerne vurderer, at it på en række områder 

kan gøre forberedelsen lettere for den enkelte lærer, først og 

fremmest ved at give let adgang til andre læreres materialer 

og undervisningsforløb, men også som værktøj til at koble 

trinmål med den konkrete undervisning og skabe overblik 

over elevernes faglige niveau. 

To tredjedele af de lærere, der anvender interaktive tavler og 

projektorer, er enige eller meget enige i, at eleverne får mere 

lyst til at ’gå til tavlen’, når den er interaktiv. 

Ca to tredjedele af lærerne vurderes, at brug af it i 

forberedelsen i høj eller meget høj grad kan gøre det lettere at 

finde og genbruge relevant materiale og opgaver til et 

undervisningsforløb.  

Lærernes udfordringer ved brugen af it og digitale læremidler 

Metode Udvalgte konklusioner 

Som en del af KMD analyses 

surveys omkring skolernes 

modenhed og lærernes brug af it og 

digitale læremidler, fremgår 

lærernes udfordringer ved brugen af 

it 

Tekniske problemer 

37 pct. af lærerne oplever i høj eller meget høj grad, at 

tekniske problemer betyder, at de bruger teknologien mindre 

end de egentlig ønsker. Yderligere 37 pct. oplever i nogen 

grad, at dette er tilfældet, mens 26 pct. i ringe grad eller slet 

ikke føler sig begrænset af tekniske problemer, når de skal 

inddrage it og digitale læremidler i undervisningen. 

 Overskuelighed i mængde af materiale 

71 pct. af lærerne enige eller meget enige i, at det er svært at 
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få overblik over udbuddet af digitale læringsuniverser og 

programmer, mens knap 6 pct. er uenige eller meget uenige. 

Flere tidligere undersøgelser bekræfter, at lærerne savner 

overblik over udbuddet af digitale læremidler – og læremidler 

på nettet i det hele taget
69

 

Videndelingskulturen blandt lærerne 

Metode Udvalgte konklusioner 

KMD analyse har igennem surveys 

taget bestik af videndelingskulturen 

på skolerne. Både med henblik på i 

hvor høj grad lærerne benytter sig 

af undervisningsforløb hentet fra 

nettet, om de selv deler deres eget 

materiale og hvorledes lærerne og 

deres holdning til hvorledes 

systematisk videndeling vil hæve 

kvaliteten og frigøre tid. 

Videndeling generelt 

Langt de fleste lærere bruger materiale og 

undervisningsforløb, de har fået fra andre lærere, som led i 

forberedelse og gennemførelse af egen undervisning. Kun 10 

pct. af lærerne svarer, at de ikke bruger andres materialer og 

undervisningsforløb. 

65 pct. af lærerne angiver at have fået materiale og 

undervisningsforløb fra andre lærere på deres egen skole, og 

næsten lige så mange lærere – 55 pct. – har hentet materiale 

og undervisningsforløb fra internettet. 

Videndeling via internet 

Godt 15 pct. af lærerne svarer, at de aktivt deler materiale og 

undervisningsforløb, de selv har lavet, med andre ad denne 

kanal. Dette skal sammenholdes med, at 55 pct. – eller mere 

end tre gange så mange lærere – som nævnt ovenfor henter 

inspiration til egen undervisning via internettet. 

Ønske om ”nemmere” forberedelse 

74 pct. af alle lærere er enige eller meget enige i, at det vil 

være rart, hvis teknologien kunne gøre det nemmere at dele 

undervisningsmateriale. Dette er specielt interessant i 

forlængelse af ovenstående pointe om, at der er tre gange så 

mange lærere, der henter materialer og undervisningsforløb 

fra internettet, som der er lærere, der selv stiller materiale til 

rådighed via denne kanal. 
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