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Indledning 
Igennem min tid på lærerseminariet har jeg erfaret noget nyt om mig selv. Igennem min folkeskole og 

gymnasietid syntes jeg ikke, jeg havde problemer med at læse faglige tekster. Senere startede jeg på 

Universitetet for at læse Etnologi. Efter 9 måneder, haltede jeg bagefter, men forstod aldrig helt hvorfor. 

Min halten bagefter resulterede i, at jeg droppede ud. 

På første år, som led i min læreruddannelse, fulgte jeg et kursus om vigtigheden af undervisning i faglig 

læsning i folkeskolen. Kurset åbnede en ny verden for mig, fordi jeg pludselig forstod, at jeg som læser var 

en fantastisk afkoder, men havde et stort forståelses- og anvendelsesproblem. Jeg har lært at læse hurtigt, 

men det forståelsesmæssige niveau fulgte ikke med. Kurset i faglig læsning på første år tændte en 

nysgerrighed i mig, en nysgerrighed på hvorledes jeg kunne udvikle min egen faglige læsning. Ved at sætte 

mig ind i problematikken, fandt jeg ud af, at jeg ikke står alene med mine forståelsesbarrierer: 

”Det er ikke tilfredsstillende, at danske skolebørn ligger på gennemsnittet. Der er stadig langt til målet om, 

at alle elever skal kunne læse godt, når de går ud af skolen. Vi er enige med regeringen i, at alle børn skal 

kunne læse ved udgangen af 2. klasse, og at antallet af unge, der forlader folkeskolen uden at kunne læse, 

skal mindskes. Derfor er det afgørende, at faglig læsning – det vil sige evnen til at læse og forstå en fagtekst 

- bliver en del af læringen i alle fag op gennem skolen.”   

(Søndergaard, 2010) 

I citatet defineres en god læser som en der både kan læse og forstå en fagtekst. Endvidere belyses det, at 

faglig læsning skal være en del af alle fag op gennem skolen. Dvs. at matematiklæreren, fysiklæreren, 

samfundsfagslæreren, historielæreren osv. skal indkorporere fagsproget og undervisning heri i deres 

lektioner. Som Jens Raahauge siger, er det ikke kun dansklæreren, der skal undervise i det danske sprog,:  

Vi skal droppe den rigide faglige tænkning. Vi er nødt til at få samarbejdet mellem de forskellige fags lærere 

op i omdrejninger. Hvis det sproglige arbejde bliver en del af alle de andre fag i form af faglig læsning og 

skrivning, så mangler dansk ikke nogen timer, men hvis man bliver ved med at splitte fagene ad, mangler 

alle skolens fag timer 

(Jessen, 2013) 

Igennem de sidste par år er der kommet fokus på faglig læsning, og på, at vi som faglærere kan støtte vores 

elevers læsning i de forskellige fag. Forskellige tiltag er trådt i kraft, herunder: Vi læser for livet
1, 

Læremiddeltjek.dk, Nationalt videncenter for læsning mf. Dog er disse tiltag ikke noget, jeg har stiftet 

bekendtskab med i mine praktikker, selvom jeg har været i praktik med historielærere, matematiklærere 

osv.. Men hvad betyder det for eleverne?  

I folkeskolens formålsparagraf står der: 

§1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 

forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 

kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 

                                                           
1 Et læseprojekt fra Danmarks Lærerforening.  
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menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal 

udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 

erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. 

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed 

og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. (Mine egne 

fremhævelser) 

(Undervisningsministeriet, 2009) 

Hvis vi som lærere skal forberede vores elever til videre uddannelse og lysten til at lære mere, kan man 

argumentere for at stk. 2, hvor udviklingen af arbejdsmetoder, kan bunde i hvordan, eller om der 

undervises i fagsproget, således der skabes ligeværd. Og hvis man kan læse det herudaf, og der er fokus på 

faglig læsning, hvorfor er jeg så ikke stødt på det i mine praktikker? 

Et fag, hvor jeg virkelig har skullet fokusere på min faglige læsning, er i faget historie. Jeg husker min store 

skriftlige aflevering i historie i gymnasiet, hvor jeg skrev om McCarthy. Størstedelen af min opgave blev en 

afskrivning af, hvad der stod i bøgerne, da jeg ikke evnede at omskrive dette. Og hvorfor skulle jeg? –Der 

var jo allerede nogen, som havde skrevet det. I opgaven skulle jeg navigere i årstal, personer og steder, og 

det blev et stort virvar. I mødet med de faglige tekster i historie, som jeg har som linjefag, gik det op for 

mig, hvor fortabt jeg var i forståelsen af årsagsforklaringer, årstal, personer og steder.  

Og hvordan har en 3.klasses elev det så ikke når de første gang præsenteres for en fagtekst!?  

I tredje klasse er mange elever fortsat usikre læsere. De har nok lært at afkode bogstaverne og læse 

teksten, men som dansklærer ved jeg at mange fortsat har svært ved forståelsen og fortolkningen Hvis ikke 

historielæreren har et fokus på at læsning er en udfordring i sig selv – ved siden af det historiefaglige kan de 

børn, der ikke forstå og fortolke teksterne blive tabt i forløbet. Denne problematik fører mig frem til min 

hypotese og problemstilling 

Jeg har en hypotese om, at hvis man ikke underviser i faglig læsning og skrivning i de enkelte fag, kan der 

skabes en skævvridning i elevernes faglige viden og deres videre ageren i faget, da det ikke er alle elever, 

som har de samme forudsætninger for tilegnelse af viden. 

På denne baggrund vil jeg i denne opgave arbejde ud fra følgende problemformulering: 

Hvilke overvejelser bør historielæreren gøre sig i forbindelse med undervisningen i historiefaglige tekster, 

således at alle elever får mulighed for at læse, forstå og anvende historiefaglig viden? 

Metode og afgrænsning 
Formålet med denne opgave er at anskueliggøre, hvorledes man kan skabe en undervisning, som baserer 

sig på en fagsproglig tilgang til historiefaget, og derved skabe grobund for elevernes videre ageren og 

forståelse af faget. Jeg vil belyse forskellige elementer, der kan medvirke til at skabe en undervisning, der 

kan styrke elevernes arbejde med de faglige tekster, de møder i historiefaget.  
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Valg af empiri 

Min empiri baserer sig på observationer udført i min 3. års praktik, samt på den skole hvor jeg arbejder som 

lærervikar. Det er observationer gjort i historielektioner i 5. klasse. Observationerne skal anvendes til at 

undersøge og analysere, hvordan klassens historielærer anvendte historiefagets tekster og sprog i 

forbindelse med elevernes tilegnelse af viden. Her anvendtes lærebogsmaterialet: Indblik og udsyn 5.klasse, 

som omhandler middelalderen. 

På baggrund af min valgte teori vil jeg analysere hendes undervisningsformer og metoder, og vurdere på 

hvilke konsekvenser undervisningens tilrettelægges kan have for elevernes læsning, forståelse og 

anvendelse af historiefaglig viden.  

Udover observationer vil jeg bruge ”indblik og udsyn – 5. klasse” som case og udgangspunkt for en drøftelse 

af vigtigheden af en fagsproglig tilgang til historiefaget. Det skal dog her nævnes, at faglig læsning er lige så 

vigtigt i forbindelse med andre historiefaglige temaer og emner.   

Valg af teori 

I forbindelse med at besvare min problemformulering vil jeg anvende et beredskab af sprogdidaktiske, 

pædagogiske, psykologiske og historiefaglige teoretikere. 

Jeg tager udgangspunkt i Ruth Mulvad teorier om faglig læsning og fagsprog. Ruth Mulvad er uddannet 

Lektor. Mag.art. i nordisk sprog og litteratur. Hun arbejder som konsulent indenfor faglig læsning under 

Nationalt Videncenter for læsning, og er forfatter bag bogen Sprog i skole, som baserer sig på den 

Systemisk Funktionelle Lingvistisk (SFL). Hendes vinkel og forståelse af, at vi skal have sprog med i alle fag, 

for at styrke vores elevers faglige viden, vil jeg anvende til at belyse nogle af de overvejelser, 

historielæreren kan gøre sig i forbindelse med at styrke elevernes fagsprog og hermed forståelse af 

historiefaglige tekster. I tilvalget af Ruth Mulvad, fravælger jeg Merethe Brudholm og Elsebeth Arnbak, som 

også er førende på området. Jeg tilvælger Ruth Mulvad, da hendes tilgang er mere fagsproglig, og ikke går 

direkte ned i de grammatiske enkeltdele, men ser på fagsproget som funktionelt2 i forbindelse med faglig 

læsning. 

Videre vil jeg se på hvilke pædagogiske refleksioner, historielæreren kan gøre sig ifbm at forberede og 

udføre en undervisning, som kan modvirke en skævvridning af elevernes faglige udbytte. Det gør jeg for at 

anskueliggøre, hvordan man kan skabe en undervisning, der tilgodeser at flest mulige elever kan tilegne sig 

den faglige viden. Til dette kunne jeg anvende mange forskellige vinkler, dog afgrænser jeg mig at se på 

Basil Bernsteins teori om synlig pædagogik i undervisningen. Jeg er opmærksom på at Bernsteins 

forklaringsapparat omhandlende de sproglige koder, har været meget kritiseret og derfor anvender jeg ikke 

denne. Til at underbygge denne argumentation om synlighed i undervisningen benytter jeg mig af 

didaktikeren Hilbert Meyer og hans begreb God undervisning, som belyser hvilke forskellige delelementer, 

der kan skabe grobund for en undervisning, som også baserer sig på tydelig og synlig pædagogik. Dette 

underbygger også min anvendelse af Ruth Mulvads fagsproglige vinkel, da denne bygger på en radikal synlig 

pædagogik, hvor både måden at agere og undervise i faget synliggøres. Desuden belyses vigtigheden i at 

synliggøre tekststrukturer, og det egentlige fagsprog i faget. 

                                                           
2 Derfor arbejder jeg heller ikke direkte med layout, læsesti, illustrationer eller multimodalitet. Mit udgangspunkt 
ligger i fagsproget i historie. 
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Med udgangspunkt i mit teoretiske fundament ser jeg undervisning med fagsproglig vinkel, som værende 

baseret på en socialkonstruktivistisk tilgang til læring. I arbejdet med at anskueliggøre fagsproget, kan man 

skabe fælles viden og erfaring, og derved styrke den enkelte elevs alsidige udvikling. Til at belyse dette 

forhold anvender jeg Jerome Bruner og begrebet stilladsering.   

Det ovenstående skal danne grundlag for en hermeneutisk tilgang til historiefaget, dets sprog og tekster, da 

en elevs tilegnelse af viden i historiefaget igennem tekster beror sig på, hvorledes de kan forstå og fortolke 

den historiske viden, de læser sig til. For at kunne tolke og fortolke er man nødt til at have en 

basisforståelse og viden, og der skal oparbejdes et læringsfelt, hvor dette kan udspille sig. Fagsproget og 

belysning af dettes opbygninger kan være essentielt, hvis man skal fortolke og tolke på en tekst i 

historiefaget.      

Historiefaget og middelalderen 

For at belyse fagsproget og dets opbygning har jeg udarbejdet et afsnit om historiefaget i dag, og endvidere 

belyst historiefagets bøger og de sproglige mønstre, der opstår i disse. Dette munder ud i en 

sammenkædning af fagsprog og fortolkningslære i historiefaget. 

Da min empiri baserer sig på undervisning i et materiale som skildrer middelalderen, har jeg udarbejdet en 

fagfaglig gennemgang af denne periode. Det er her vigtigt at påpege, at eleverne i alle fag møder andre 

læremidler i deres læsning og fagsproget i faget. Dette kunne være internettet, aviser, blade, museer, 

rejser, historisk fiktion, tegneserier, livshistorie, familiehistorie osv3. Jeg har i min opgave valgt kun at 

fokusere på læremidlet bogen i undervisningen. Det har jeg gjort, da denne blev anvendt i forbindelse med 

min empiri. 

På baggrund af min analyse vil jeg diskutere, hvilke refleksioner historielæreren kan gøre sig i forbindelse 

med undervisning i og med de tekster, eleverne møder. Endvidere vil jeg diskutere, om hvorvidt 

historielæreren også skal være sproglærer, og om der i folkeskolen overhovedet er tid til faglig læsning. Jeg 

diskuterer også om begrundelsen for faglig læsning kan ligge i formålsparagraffen, og her anvender jeg 

begrebet handlingskompetencer, som de er beskrevet af Karsten Scnack.  

Samspil mellem empiri og teori 

Jeg har valgt at dele min analyse i to dele. I første del udarbejder jeg på baggrund af SFL en kort sproglig 

analyse af materialet Indblik og udsyn 5.klasse, for at afdække de udfordringer eleverne kan møde i 

historiefaglige tekster. Anden del er en kritisk analyse af en specifik historielærers undervisning i en 

historiefaglig tekst. 

Jeg vil igennem min empiri se på, hvilke konsekvenser det kan have for elevens læsning, forståelse og 

anvendelse af historiefaglig viden, når man ikke anvender en fagsproglig vinkel i historiefaglige tekster. Jeg 

vil analysere, hvorvidt historielæreren i min empiri guider eleverne i anvendelsen af fagsproget i historie, til 

at afkode, forstå og anvende det læste og belyse hvilke konsekvenser, det kan have ikke at gøre det. Til 

dette anvender jeg Ruth Mulvad, og ser på hvordan forforståelse spiller sammen med fagsproget. Jeg vil via 

dette også belyse, hvilke refleksioner historielæreren kan gøre sig i forbindelse med at koble disse sammen. 

I forbindelse med dette, vil jeg anvende Bruners begreb stilladsering, og se på hvordan historielæreren kan 

                                                           
3 Disse eksempler på møder med andre tekster eller anvendelse af fagsproget er taget fra Bernard Eric Jensen’s model 
over historiebevidsthedens dannelses- og brugssteder (Pietras, et al., 2011 s. 66). 
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stilladserer eleverne i forbindelse med at tilegne sig viden ved en fagsproglig tilgang for hermed at undgå 

en skævvridning i elevernes videre ageren i faget. 

Den lærer jeg har observeret hedder Bente. Jeg vil anvende Erik Lund til at analysere om Bentes 

undervisning er styret af læremidlets historie og læringssyn, og hvilke konsekvenser det kan have for, 

hvordan de historiefaglige tekster anvendes. Dette sammenkæder jeg med en analyse af hvilke 

konsekvenser, det kan have for elevernes historiebevidsthed og tolkningskompetencer. Til dette anvender 

jeg en hermeneutisk forklaringsbaggrund for at se, hvordan en aktivering af forforståelsen og fagsproget 

kan medtænkes i forbindelse med historiebevidsthedsbegrebet. Jeg vil herudfra analysere på hvilken 

historiedidaktiks vinkel empirien kan baseres på, og om dette understøtter elevernes historiebevidsthed, og 

om denne kan udvikles med en fagsproglig tilgang. 

Endvidere vil jeg se på om historielærerens undervisning bevidstliggører læringsstrategier i anvendelsen af 

historiefaglige tekster, således dette tydeliggøres for eleverne, til dette anvender jeg Hilbert Meyers God 

undervisning, og Basil Bernsteins to syn på pædagogik.  

 Jeg vil analysere på, hvorvidt historielæreren i mine observationer har en sådan tilgang, og om hun 

arbejder med elevernes forforståelse i forbindelse med den hermeneutiske spiral i forhold til at afkode, 

forstå og anvende den viden, der bliver præsenteret i teksterne. Derudover ser jeg på om historielæreren 

anvender begrebet stilladsering i forbindelse med læsning af historieteksterne, og analyserer på hvilke 

konsekvenser, det kan have for elevernes tilegnelse af viden ikke at bruge denne tilgang. 

Balancen mellem læringstænkning og undervisning 
Igennem mit teoriafsnit anvender jeg begreberne læring og undervisning. Forskellen ligger i, at 

undervisning som begreb dækker over at viden, motiver eller værdier, som overføres fra lærer til elev 

(Muschinsky, et al., 2006 s. 438). Hvor der i læringsbegrebet tales om, at eleven selv er aktiv i forhold til at 

konstruere viden, værdier og motiver (Muschinsky, et al., 2006 s. 255). Det er vigtigt at skabe en balance 

mellem hvorvidt, der skal undervises før der sker læring, eller om der sker læring før undervisning. Jeg tager 

udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang, som fordrer, at læringsprocessen sker i en undersøgende 

tilgang og SFL er forankret i denne. Dog er det således, at man som underviser, også skal belyse, hvorledes 

tekststrukturer og fagsprog er bygget op i historiefaget. SFL forudsætter, at man underviser i teksters og 

fagsproget opbygning, og at man derigennem er stilladserende for elevens læring, og derved skaber en 

mulighed for fælles erfaring. Der skal skabes et rum for læring. Ved at have et fokus på fagsprog og dets 

anvendelse, tager man her udgangspunkt i elevernes hverdagssprog, for derved at begrebsindlære og også 

afkode, forstå og anvende i fællesskab.    

Empiriindsamling4 
Min dokumentationsdel er baseret på observationer udført klasserummet af historielærerens undervisning. 

Observationerne er stationeret i felten, hvor lærere og elever var i deres vante omgivelser; skolerummet. 

Min data består af ikke-strukturerede observationer både deltagende, ikke deltagende og skjulte. 

Analysemetoden er således kvalitativ og fortolkningen af observationerne er min egen oplevede virkelighed 

                                                           
4 Dele af dette afsnit er citeret fra min pæd/did eksamens opgave. 
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og min egen subjektive vurdering. Det behøver der videnskabsteoretisk ikke være noget galt i, men det 

forudsætter en bevidsthed om, at viden i denne forstand er forskellig fra en positivistisk viden, hvor 

virkeligheden kan afbilledes 1:1. Jeg må således være bevidst om mit eget perspektiv, forforståelser, mine 

kategoriseringer og analysestrategier og at bare det at jeg som person er til stede i undervisningslokalet er 

med til at påvirke den virkelighed jeg observere. Hermed arbejder jeg i et socialkonstruktivistisk perspektiv 

hvor de tnetop ikke ses som muligt at holde dataindsamling og undersøgelse adskilt fra påvirkning” 

(Voxted, 2006 s. 70-76). 

Metodekritik 

På baggrund af denne metode kan man betvivle, om min indsamlede dokumentation besidder reliabiltet og 

validitet (Kvale, 1997 s. 225-232), da disse er præget af min selektive perception af flere og forskellige 

hændelser i klasserummet.  

Observationen foregik over en kortere periode, og dette nedsætter ligeledes validiteten. Selvom mine 

observationer var ustrukturerede, havde jeg en forhåndsforståelse, da jeg inden praktikken havde fokus på 

faglig læsning. Dette kan have påvirket mig til at se på undervisningen på en bestemt måde. 

Teoriafsnit - Sprog i skole 
I dette afsnit vil jeg redegøre for mit teoretiske fundament i projektet. Jeg vil gennemgå Ruth Mulvads teori 

om Systemisk funktionel lingvistik (SFL), for at belyse vigtigheden i at fokuserer på fagsproget i historie. 

Derefter vil jeg inddrage Basil Bernstein og hans teori om synlig pædagogik, som er en af baggrundene for 

SFL. I forbindelse med at beskæftige mig med den synlige pædagogik, anvender jeg Hilbert Meyers begreb 

God undervisning, for at sætte det i relation til undervisning. Endvidere tager jeg fat i Jerome Bruners 

begreb stilladsering, og sætter dette i forbindelse med en fagsproglig tilgang, hvor undervisning i og med 

fagsproget skal støtte eleven. Desuden inddrager jeg Karsten Shnack og hans tilgang til 

handlingskompetencer, da faglig læsning kan understøtte dette. Til sidst sammenkæder jeg mit teoretiske 

apparat i forbindelse med en hermeneutisk tilgang til historiefaget og fagliglæsning. 

SFL og faglig læsning 

Jeg har valgt at anvende Ruth Mulvads syn på sprog og sprogbrug i forhold til min analyse af det sproglige 

aspekt i historiske tekster. Da systemisk funktionel lingvistik (SFL) belyser de sproglige mønstre og registre, 

der opstår, når man anvender forskellige genre, herunder dem som anvendes i faget historie. SFL kan 

anvendes til at anskue, hvordan sproget bruges i forklaringer, instruktioner, fortællinger osv. Endvidere er 

den meget anvendelig til at systematisere hvilke sproglige tiltag, der gør en tekst svær eller nem. 

Ruth Mulvad står bag bogen Sprog i skole. Formålet er her at belyse hvilke fagsprog, der anvendes på 

skolerne og hvilke sproglige redskaber, man sprogdidaktisk kan formidle i sit klasserum. Bogen er skrevet 

med henblik på at lære, at lære gennem sprog, og at lære om sprog, i alle fag (Mulvad, 2009 s. 8). Bogen 

baserer sig på en kritisk sprogpædagogik, hvor formålet er, at give eleverne mulighed for at udvikle 

sproglige ressourcer, som medfører, at eleverne bevidst kan vælge den specifikke sprogbrug, som anses for 

at være den rigtige i skolen, og i de pågældende fag. Endvidere påpeges det, at det er historielæreren som 

er ekspert i sit fag, og derved også kender indholdet i faget. Dette fordrer, at historielæreren besidder den 

viden, der går forud for fagsproget i historie (Henriksen, et al., 2012 s. 5). 
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Den pædagogiske og didaktiske baggrund for anvendelsen af SFL i 

historieundervisningen 

SFL baserer sig på en synlig pædagogisk tilgang, idet historiefaglige teksters opbygning og sprog skal 

synliggøres for eleven. En sådan synlig tilgang til pædagogik er defineret af Basil Bernstein5. Han ser på 

anvendelsen af pædagogikker i skolen, og skelner imellem to grundlæggende forskellige pædagogikker; en 

synlig og en usynlig pædagogik (Andersen, 2007 s. 642).  

Ved anvendelsen af en synlig pædagogik vil der altid være fokus på elevens præstation, og hvorvidt eleven, 

imødekommer de kriterier, der er sat op. Man er eksplicit i, hvad man forventer af eleven, samt er man 

eksplicit i, hvad det er eleven skal udføre. Synlig pædagogik skal forstås ved, at regler for pædagogisk 

adfærd og evalueringer, er eksplicit for både formidlere og elever. Dette medfører, at der i 

undervisningssituationer vil være fokus på formidling af viden, og hvorvidt eleven formår at præstere ud fra 

denne viden (Chouliaraki, et al., 2001 s. 35+101). 

De usynlige pædagogikker baserer sig på en elevcentreret praksis, hvor de diskursive regler kun er kendt af 
formidleren. Dette medfører, at den pædagogiske praksis er usynlig for eleven, i hvert fald i 
begyndelsesfasen. Midlet og målet er implicit for eleven og eksplicit for formidleren. Ved brug af usynlige 
pædagogikker vil der være fokus på læring frem for undervisning og på elevens indre udvikling (Ibid.) 
 
Didaktikeren Hilbert Meyer påpeger vigtigheden af at være tydelig og synlig i forbindelse med formidling og 
forventninger til elevens læring6.  I forbindelse med det Meyer kalder God undervisning, har han opstillet en 
række kriterier. I forbindelse med den synlige og tydelige undervisning belyser han, at der skal være en klar 
strukturering af undervisningen. Her skal der være indholdsmæssig klarhed, således der også er en 
resultatsikring. Endvidere belyses det, at man skal vægte bevidstliggørelsen af læringsstrategier og 
velvalgte opgaver (Kristensen, 2009 s. 104).  
 
Ruth Mulvad belyser, at hvis en elev skal lære et fag i skolen, er det et vigtigt element, at eleverne udvikler 
deres sprog, herunder anskuer hun betydningen af at arbejde synligt med den sproglige udformning 
(Mulvad, 2009 s. 301). 
 
En grundlæggende mulighedsbetingelse for en sådan synlig pædagogik er et sprogligt beskrivelsesapparat 

som kan gribe betydningsdannelsen (Mulvad, 2009 s. 302).  
Ved at anvende en synlig pædagogisk tilgang, kan man give alle elever en mulighed for at tilegne sig faglig 

viden. Hvis faglighed ikke er synlig i det eleverne skal gøre, vil der måske kun være en hvis procentdel af 

eleverne i klassen, som kan aflure, hvad der forventes, og derved har en større chance for at nå målet. 

Dette kan medføre en skævvridning i forbindelse med elevernes tilegnelse i det pågældende fag, og derved 

har man ikke dannet et grundlag for, at alle elever har samme mulighed for aktiv deltagelse (Mulvad, 2009 

s. 305). 

Den sprogbaserede undervisning som Ruth Mulvad er fortaler for, er ikke baseret på, hvorledes det 

centrale element er elev- eller fagcentreret. Hun påpeger, at det skal bygge på et samspil mellem 

lærerstyring og elevdeltagelse. Til dette anvender hun en socialkonstruktivistisk tilgang, og herunder 

belyser hun lærerens rolle: 

                                                           
5 Basil Bernstein (1924-2000)var uddannet lærer og professor i uddannelsessociologi 
6 Læring er en personlig og psykisk proces. Der er mange forskellige teorier der belyser hvordan man fremmer 
læreprocesser (Muschinsky, et al., 2006 s. 255). Dette er en ud af mange vinkler.  
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Det er heller ikke et spørgsmål om vekselvirkning i løbet af en lektion, men et spørgsmål om integreret 

samspil mellem lærerstyring og elevdeltagelse … dvs. at vejlede eleverne under deres aktive deltagelse i 

interaktionen i klasserummet hvor fælles viden og erfaring konstrueres. Lærerens rolle er at tilrettelægge 

konteksten for interaktionen således at eleverne igennem en kæde af sprogbrugssituationer i fællesskab 

med læreren undervejs opbygger en fælles og synlig erfaring og viden.  (Mulvad, 2009 s. 303ff) 

Dette beskriver hvorledes SFL baserer sig på en radikal synlig pædagogik, hvor forskellige dele er i spil, og 

man sammen med eleverne konstruerer en viden om emnet. Endvidere baserer denne sig på en 

socialkonstruktivistisk videnskabsteori7, hvor vi sammen skaber viden og erfaring, og her spiller læreren og 

andre klassekammerater en vigtig rolle i den enkelte elevs udvikling. 

En konstruering af viden -Læreren som stilladsarbejder 

Ved at arbejde med sprogbruget i historiefaget kan man skabe grobund for, at eleverne kan navigere i 

fagets fagsprog, og derved give alle elever muligheder for at skabe sig en faglig viden via historiefaglige 

tekster. Hertil kan man som lærer med fordel bygge stilladser for eleven. Stillads er en metafor som er 

præsenteret af Jerome Bruner8 Han argumentere for at læreren skal bygge et stillads op omkring eleven 

eller omkring situationer, hvor elever indgår. Stilladset er midlertidig, og skal hjælpe eleven i 

læringssituationen. Stilladset skal forstås som en støtte til eleven, så denne kan gå i retning af ny læring og 

et nyt niveau af forståelse (Andersen, et al., 2005).  

Faglig læsning som led i udvikling af handlekompetencer 

Formålet med faglig læsning i folkeskolen kan være at styrke eleverne videre ageren i samfundet. Her tager 

jeg udgangspunkt i Karsten Schnacks begreb handlingskompetencer der defineres som evnen til at kunne 

navigere fremtidens ukendte samfund herunder at kunne tage del i arbejdslivet, og det 

uddannelseskrævende samfund (Kristensen, 2009 s. 38).   

Han peger på, at handlekompetencer baserer sig på at kunne undersøge, analysere og vurdere. Disse 

kompetencer belyses også i Fælles Mål – Historie: 

Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at 

formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.   

(Undervisningsministeriet, 2009) 

Med andre ord, er det vigtigt at man som lærer har fokus på at udvikle elevernes handlingskompetencer 

ved at hjælpe dem til at - bygge stilladser op – så de kan undersøge analysere og vurdere de fag de arbejder 

med.  

En tolkende tilgang, en sammenkædning af mit teoretiske apparat 

Handlingskompetencen er en vigtig komponent i forbindelse med at tilegne sig viden i historiefaget, 

samtidig skal eleven være i stand til at tolke på den viden, de præsenteres for:  

                                                           
7 Socialkonstruktivisme: En Videnskabsteori hvor det at erkende noget indebærer et subjekt og et objekt, altså en 
erkender og noget som erkendes og dette skal ske mellem sproget og det sproget er om. Det vil sige at viden er socialt 
konstrueret. 
8 Jerome Bruner (1915-)socialkonstruktivist (Andersen, 2007 s. 640). 
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For at opnå forståelsen af en historisk tekst, må man tolke den. For at kunne fortolke bruger man sin 

forforståelse, som man igen har erhvervet sig ved hjælp af tidligere fortolkning, som man har foretaget på 

baggrund af sin forforståelse osv. 

(Pietras, et al., 2011 s. 273)  

En sådanne beskuelse kaldes for den hermenutiske spiral, og er et centralt begreb i den hermeneutiske 

teori. Essentielt for denne teori er, at man i forbindelse med at forstå meningen bag alt, er nødsaget til at 

medtænke konteksten, og betydningshorisonten, og metoden til at forstå meningen, er at fortolke 

(Brinkkjær, et al., 2011 s. 98). Historisk viden vil altid være præget af forfatterens forforståelse, dette kan 

være baseret på viden, fordomme og forståelse (Pietras, et al., 2011 s. 273). Dog er det ikke kun 

forfatteren, som besidder en forforståelse i forbindelse med læremidlernes tekster og dets indhold, 

eleverne har også en forforståelse, og dette forhold kan præge elevens egen forståelse af teksten. 

For at tilegne sig viden igennem historiefaglige tekster skal eleven være i stand til at afkode, forstå og 

anvende det læste, og baggrunden herfor er fortolkningslære baseret på forforståelse. I forbindelse med at 

fortolke historiefaglige tekster bliver forfatteren et element til tolkningen af tekster, da læseren skal kunne 

inddrage denne, og den historiske samtid i fortolkningsarbejdet (Brinkkjær, et al., 2011 s. 100). En 

beskuelse af forfatteren er også et element i Ruth Mulvads anskuelse af, hvorledes man arbejder med 

sproget i historiefaget. Her belyser hun en model (bilag 3), hvor der indføres metafunktioner, der skal 

anvendes i forbindelse med at sproget kortlægger betydning i tre dimensioner: 1) en ideationel, 2) en 

interpersonel og en 3) tekstuel betydningsdannelse.  

Den ideationelle er spørgsmålet om hvordan erfaring om verden beskues. Denne bliver præget af den 

interpersonelle del, som har fokus på mellemmenneskelige og sociale relationer, samt interaktionen. Det vil 

sige at viden og erfaring om verden videregives, og denne erfaring baserer sig på afsenderens ideationelle 

vinkel. Dette udspiller sig i den tekstuelle del, hvor de ideationnelle og interpersonelle betydninger 

organiseres i sproglige helheder, her igennem skriftsproget. Disse forhold gør noget ved teksten, da 

forfatterens viden skal danne betydning igennem sproget, og derved adapterer forfatteren sin viden ved 

skriftsproget, og modtageren skal derfor medtænke denne sin læsning, forståelse og tolkning af den 

skrevne tekst. Dette kaldes for registerkonteksten i modellen. Endvidere pålægges en semantisk vinkel, der 

på baggrund af de ovennævnte delelementer præger hvordan betydningen sprogliggøres (Mulvad, 2009 s. 

244-250). Denne sprogliggørelse er den eleverne møder i teksterne, og herved skal de med hjælp fra de tre 

dimensioner i modellen anskueliggøre det semantiske niveau, og anvende dette i deres arbejde med fagets 

tekster.  

Det hermeneutiske teoretiske apparat, kan også sammenkædes med min tidligere anvendelse af Jerome 

Bruner og hans stilladseringsforståelse, da denne vinkel kan udgøre den læringsteoretiske del af 

spiralforståelsen. Ved at stilladsere sin elev tager man afsæt i elevens viden i forbindelse med at konstruere 

ny viden (Pietras, et al., 2011 s. 113). Derved bygger man videre på elevens viden med et stillads, som kan 

udgøre det som den hermeneutiske spiral. På denne måde kan man skabe synlighed i forbindelse med 

elevernes forforståelse, og hvor man gerne vil arbejde sig henimod, jf. også Basil Bernsteins tænkning om 

synlighed.  
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Ved denne sammenkædning kan man se på hvorledes udgangspunktet for undervisning sker i forhold til 

verden/stoffet eller eleven. Her tages der udgangspunkt i eleven, så denne kan danne sig en viden om 

verden. Det er vigtigt at eleven tilegner sig viden om verden, men de skal først og fremmest lære at 

navigere i, hvorledes man kan gøre dette.     

Opsummering 

I dette afsnit har jeg redegjort for det teoretiske felt, min senere analyser vil bevæge sig inden for. Jeg vil 

således benytte mig af Ruth Mulvads sproglige apparat i forhold til en analyse af de sproglige mønstre, der 

kan være i historiefaglige tekster. Denne forståelse vil jeg anvende til at belyse, at de historiefaglige tekster 

kan være sprogligt svært tilgængelige. Ved at anvende Basil Bernstein’s begreb om synlig pædagogik og 

Karsten Scnack’s begreb om handlingskompetencer, vil jeg dels analysere på, hvorvidt dette anvendes i den 

undervisning jeg har observeret . Dels hvilken effekt det har. Endvidere benytter jeg Bruner’s begreb 

stilladsering til at se om læreren opbygger stilladser for de enkelte elever, så de får den bedste 

forudsætning for at kunne tilegne sig viden. Min gennemgang af den hermeneutiske spiral og forforståelse 

vil senere blive koblet sammen med det historiske begreb historiebevidsthed for at blive anvendt i 

analysen. 

Historiefaget 
I følgende afsnit vil jeg se nærmere på historiefaget og dets læringsmidler. Jeg vil således benytte mig af mit 

teoretiske udgangspunkt om faglig læsning gennem SFL og de dertil hørende teorier om synlig pædagogik, 

stilladsering, handlingskompetencer og den hermeneutiske spiral. For at belyse de udfordringer og 

opmærksomhedspunkter, der er i forbindelse med undervisningen i fagliglæsning i historiefaget.   

I afsnittet vil jeg, for at eksemplificere udfordringerne i forhold til historiefagets undervisningsmateriale, 

præsentere en del af min empiri i form af en sproglig analyse af det anvendte undervisningsmateriale 

Indblik og Udsyn 5. klasse.   

Historiefaget 

Faget historie har siden 2001 været under stor forandring. Med en ny regering og dermed syn på faget 

historie blev der udviklet et nyt faghæfte for faget historie, som fokuserede på nye tiltag i faget. Med det 

nye faghæfte for faget historie fra 2009 skal historieundervisningen basere sig på udviklings- og 

sammenhængsforståelse, kronologisk overblik, fortolkning og formidling. Endvidere kom der en 

historiekanon baseret på 29 punkter (Undervisningsministeriet, 2009). Desuden er historie blevet et 

prøvefag, hvilket skal medtænkes i undervisningen, da det kræves, at eleverne har erhvervet sig den viden 

og de færdigheder, som faghæftet beskriver, samt at eleverne skal kunne bevæge sig indenfor en 

historiebevidsthed (Lund, 2009).  

Begrebet historiebevidsthed 
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan 

de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid 

og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, 

analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet 

viden. 
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(Undervisningsministeriet, 2009) 

Fælles Mål-historie belyser at historisk bevidsthed er, at forstå nutiden og forholde sig til fremtiden. Det 

skal elevens erfaringer og viden om fortiden bidrage til. Man skal ikke længere lære om historien, men lære 

af historien (Larsen, 2000 s. 20). Fælles Mål for historie opererer således med begrebet historisk bevidsthed 

frem for historiebevidsthed. Men når Fælles Mål definerer historisk bevidsthed ved at forstå nutiden og 

forholde sig til fremtiden, hvilket elevens erfaringer og viden om fortiden skal bidrage med, kan det 

medføre en forståelse af, at Fælles Mål ikke skelner mellem historisk bevidsthed og historiebevidsthed. Jeg 

vælger i denne opgave at bruge begrebet historiebevidsthed, som jeg her vil uddybe. 

Bernard Eric Jensen er den ledende teoretiker indenfor historiebevidsthedsbegrebet og definerer begrebet 

således: 

”Historiebevidsthed tager afsæt i det forhold, at fortiden er til stede i nutiden som erindring og 

fortidsfortolkning, og at fremtiden er tilstede som et sæt forventninger. Begrepet retter altså 

oppmærksomheden mod det menneskelige eksistensvilkår, at i levet nutid inngår der altid så vel en erindret 

fortid som en forventet fremtid. Det referer følgelig til det hele samspil, der findes mellem menneskers 

fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning.” 

(Lund, 2009 s. 34) 

På denne måde bliver synet på historiebevidstheden placeret i et dynamisk samspil mellem fortid-nutid og 

fremtid og dette afføder, at vi er alle er historieskabte såvel som historieskabende. Historiebevidsthed er en 

forståelse af, at det ikke direkte handler om at vide noget om historie, men at forstå, at man er historie.  

Historiefaglige tekster 

Forlagsproducerede undervisningsmaterialer spiller en stor rolle i undervisningen i den danske folkeskole 

(Mulvad, 2009 s. 307). Materialet bliver ofte styrende for lærerens undervisning. Det er derfor vigtigt at 

man som lærer forholder sig kritisk analyserende til materialet, og husker på at de emner og tekster der 

dækkes i materialer altid dækker over til og fra valg fra forfatterens side Teksterne i historiebøgernes er 

således et produkt af forfatterens fortolkning af disse skriftlige kilder eller genstande (Henriksen, et al., 

2012 s. 33). Med det in mente vil jeg i det følgende forholde mig kritisk analyserende til 

undervisningsmaterialet ”Indblik og udsyn - 5.klasse, som blev anvendt i den klasse hvori jeg har observeret 

undervisningen.  

Indblik og udsyn er skrevet af historiker og forlagsdirektør Thomas Meloni Rønn. Indblik og udsyn 5. klasse 

er en del af et historie system. 5.klasses udgaven er fra 2010 og består af en grundbog, net-del og lærerens 

håndbog. Materialet er kronologisk opbygget fra 1100-1550 og arbejder med temaerne Korstogene, Livet i 

middelalderen, Margrete 1. Nye tanker og kirken splittes. Materialet er primært baseret på indblik i 

Danmarks historie, med få udblik til Europæisk historie. På hvert opslag i materialet er en ny overskrift, som 

dækker over et emne. Der er mange illustrationer og fotografier på siderne, nogle af disse ligger i 

baggrunden for brødteksten9. Disse kilders betydning og funktion kan til tider gøre læseren forvirret, da der 

fx på side 16 fremgår et foto af en middelalderborg, som bliver omtalt som Nyborg slot. Her skal slot og 

borg for det første sammenkædes uden en begrundelse. Endvidere figurerer hverken slot eller borg i 

                                                           
9 Dette afsnit er skrevet efter inspiration af Jens Aage Poulsens nye materiale Historie, udgivet af KLIM, 2013 
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teksten. Dette træk kan forvirre en læser, hvis strategi det er at anvende billeder i sit forståelsesarbejde. 

Dette er blot et ud af mange eksempler herpå.   

Det sproglige mønster i historiefaget  

De forlagsproducerede læremidler i historiefaget kan, ifølge Ruth Mulvad gå ind under en tekststruktur, 

som hun vælger at kalde historisk årsagsforklaring. Dette defineres ved, at der i historiefaget findes mange 

forklaringer på, hvordan personers relationer, beslutninger, fortolkninger, befalinger og handlinger indgår i 

et begivenhedsforløb (Mulvad, 2009 s. 159). Denne måde at skrive historiske tekster på, har som formål at 

fremstille historiens forløb som kronologisk, og igennem dette belyses forklaringer på, hvorfor noget skete 

og konsekvenserne heraf. Ruth Mulvad påpeger, at denne form for forklaring kan opstilles i en specifik 

struktur, hvor emnet først identificeres, og derefter kommer begivenheder og forklaringer. Teksten 

afsluttes ofte med en konklusion, og hvilke konsekvenser disse begivenheder har for fremtiden og den 

videre historie (Mulvad, 2009 s. 160). Hvis man tydeliggører denne opbygning af tekster, er det lettere for 

eleverne at forstå og anvende begivenhederne og derved er det også lettere for dem at læse, forstå og 

anvende den historiefaglige viden. 

 En sådan tekststruktureret analyse er vedlagt som bilag nr. 1. Udover at tekststrukturere Indblik og udsyn 

5.klasse har jeg gjort det samme ved en tekst fra materialet Find- ind i historien 5. klasse(se bilag 2). 

I de fleste tekster til begynderundervisningen i historiefaget er opfattelsen af historie ofte, at eleven skal 

vide, hvad der skete, og derefter huske, hvornår det skete. Dette udspiller sig i teksterne, ved at nogle 

personers handlinger udløser nye handlinger, og tidsforløbet vil være opbygget som kronologisk (Mulvad, 

2009 s. 162). I Indblik og udsyn 5. klasse, er det et udvalg af personer som får handlingen til at skride frem. 

For eksempel nævnes Valdemar den store, biskop Absalon, Venderne, Paven, Valdemar d 2, Valdemar sejr, 

Grev Henrik. Ruth Mulvad påpeger, at der i historiebøger både kan anvendes specifikke eller generelle 

personer. Hvis et materiale anvender specifikke personer, såsom Valdemar den Store og gør dette 

konsekvent, er det lettere for eleven at forestille sig tekstens og historiens univers, da disse personer kan 

udpeges. Tekstens abstraktionsniveau højnes, når personer bliver generelle. Det er gennemgående de 

samme deltagere, vi møder i indblik og udsyn.  (Mulvad, 2009 s. 162). Materialet bygger på et idealistisk 

historiesyn, hvor udgangspunktet er, at de store personers ageren skaber forandringer i historien.  

Årsagsforklaringens mønstre 
I historiefagets tekster kan man møde forskellige årsagsforklaringer. Årsagsforklaringer kræver forbindere

10, 

hvis de ikke skal pakkes ud, dog ses dette træk ikke særlig ofte i historiefagets tekster. I Indblik og udsyn 

5.klasse forekommer der hverken mange omstændigheder11 eller forbindere, hvilket ifølge Ruth Mulvad 

kan hæve det sproglige niveau. Forklarende tekster har forskellige måder at anskueliggøre en forklaring på, 

og dette fordrer forbindere i forklaringsmønsteret (Mulvad, 2009 s. 159). Indblik og udsyn er skrevet i korte 

sætninger, som opbryder tekstens dynamik og besværliggør tekstens årsag-følge forståelse. Om dette er 

gjort for at sænke bogens LIX-tal vides ikke, dog gør dette træk, at tekstens kohærens er 

usammenhængende. 

                                                           
10 Forbindere er en måde hvorpå årsags-virkningsrelationer og tidsforbindelser  udtrykkes sprogligt, det kan dække 
over ordene: Da, fordi, mens, efter at, når, og, men, først, senere, tl sidst, efter et stykke tid. 
11 Omstændigheder er et grammatisk begreb anvendt i SFL. Det er en måde at beskrive omgivelserne på. Og dækker 
over ord såsom, hvornår, hvor, hvordan, hvorfor. Omstændighederne dækker over omgivelserne som ledsager 
hændelser eller handlinger. (Mulvad, 2009 s. 39)  
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Eksempel: 

Middelalderen lignede slet ikke det samfund, du kender i dag. De fleste var bønder og boede på landet. Der 

var kun få byer, og de lå langt fra hinanden. 

(Rønn, 2010) 

Endvidere kræver et sådanne træk i den sproglige opbygning, at eleven kan danne inferens, da eleven selv 

skal udfylde en forståelse af, at der kun var få byer, og derfor ligner det ikke vores samfund i dag, da vi har 

mange byer, og vi bor ikke længere hovedsageligt på landet.  

Teksten er præget af historiefagets begreber, såsom feudal, bønder, ridder som ikke får en videre 

forklaring, og disse kan være mere eller mindre ukendte for eleven. Dette skal ses i sammenhæng med den 

ovennævnte udeblivelse af forbindere og årsag-følge forklaringer. Dette bevirker, at man som lærer skal 

være opmærksom på dette i anvendelsen af teksten. Samtidig er der både en del historiefaglige begreber 

og idiomatiske sætninger, som hæver tekstens sværhedsgrad: 

Når en bonde giftede sig eller arvede, skulle stormanden også have sin del af kagen. 

(Rønn, 2010 s. 17) 

Indblik og udsyn er præget af at være berettende i og med, at der i den berettende tilgang er fokus på et 

kronologisk overblik. Dette er der også argumenteret for i lærerbogen til materialet, hvor det begrundes ud 

fra at Fælles Mål 2009 har øget fokus på kronologien i historiefaget. 

Fagsprog og fortolkningslære i historiefaget 

Den ovenstående gennemgang af de generelle fagsproglige træk, som fremkommer i forbindelse med 

historiefaget, skal belyse, at teksterne og det sproglige niveau, eleverne møder i, stiller store krav til deres 

afkodning og forståelse. Dog er dette ikke nok til, at eleverne kan navigere i faget, da der i Fælles Mål i 

trinmålene for 9.klasse står at eleverne skal kunne gøre rede for, argumentere, forklare, underbygge, 

drøfte, forholde sig til, karakterisere, indgå i diskussion, analysere, definere, indkredse, formulere, 

begrunde, vurdere og udforme. For at kunne dette skal eleverne således ikke kun kunne afkode og forstå 

men og have en grundlæggende viden om, hvordan man fortolker på og anvender fagsproget i faget. Det 

kræver endvidere en historiebevidsthed - altså en evne til fortidsfortolkning med samtidsbriller. Hvis en 

elev for eksempel skal kunne sammenligne eller beskrive noget i faget ud fra en tekst kræver det, at eleven 

læser og forstår teksten, men endvidere også kan fortolke på den viden der fremsættes. Endvidere skal 

eleven kunne forholde sig kritisk analyserende til afsenderen og til hvad formålet med teksten er, Sidst skal 

eleven, for at kunne sammenligne eller beskrive, besidde en forhåndsviden om, hvordan dette skal udføres, 

men også hvordan det fagsprogligt skal formuleres, før det giver mening.  

Pietras og Poulsen belyser i deres bog Historiedidaktik at læremidler i historiefaget ikke er en virkelig 

fremstilling af fortiden, og dette skal eleverne have en forståelse for. Eleverne skal have en forståelse af 

fortolkningslære.  

I historiefaglige tekster skal eleven først og fremmest forstå, hvordan årsag/virkninger er opbygget for at 

kunne forstå hvilke grunde eller følger disse har. Herfra skal de skabe en sammenhængsforståelse som kan 

danne grundlaget for elevens tolkning af læremidlets udlæg af historiens gang.  
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Historiefaget har et særligt begrebsapparat, som er konstant under forandring, alt efter hvornår det er sket, 

men også efter hvornår det er skrevet. I forhold til middelalderen kan disse for eksempel være feudal, adel, 

pave, konge. En forståelse af disse begreber er vigtig for forforståelse i forbindelse med at kunne afkode, 

forstå og anvende en tekst. At kunne historie bliver her sat i forbindelse med dobbeltforholdet mellem at 

kunne sproget i faget, og fortolke det i en historisk kontekst. På denne måde bliver historiefagets begreber 

en forudsætning for at lære om noget, for at lære af det. Derfor er en indsigt i historiefagets begreber, 

knyttet til at tænke historie. 

Middelalderen 
Da min empiri baserer sig på observationer af undervisningsgange hvori, der bliver undervist om 

middelalderen, som historisk periode vil jeg belyse denne i korte træk. Dette er dog en meget kortfattet 

gennemgang af en kompleks periode i historien, og derfor er der meget som er udeladt.  

Middelaldersyn  

Generelt kan synet på forskning i middelalderen opdeles i tre tilgange, der kan beskrives som det religiøse 

aspekt, den mørke middelalder og den farverrige middelalder. 

Det mest udbredte syn på middelalderen er, at det er en mellemtid inden renæssancen. Den 

fremherskende forskningstradition har bygget på en nedtoning af det religiøse aspekt, til fordel for en 

økonomisk og politisk magt tilgang. Brian Patrick Mcguire12 opstiller et modspil her til i bogen Den levende 

middelalder. Her sættes den religiøse vinkel i højsædet, og det mentale verdensbillede i middelalderen 

bliver et centralt punkt. I denne nye forskning danner middelalderen grundlag for, hvorledes man kan se på 

det enkelte individ i forhold til fællesskabet. Næstekærlighedsprincippet bliver fremhævet og 

middelalderen bliver fremstillet som en dyb spirituel tidsalder, hvor man mener, at der findes noget større 

(McGuire, 2005). Poul Grinder-Hansen som er seniorforsker og Museumsinspektør, Cand. mag. arbejder 

også forskningsmæssigt ud fra et mere positivt syn på middelalderen. Han er medskribent på bogen Den 

farverrige middelalder, hvis titel står i kontrast til det ellers traditionelle blik på Den mørke middelalder. Den 

farverige middelalder er lavet i forbindelse med Nationalmuseets udstilling under samme navn, hvor 

formålet er at sætte et billede på middelalderen, som værende en dynamisk periode med udvikling og store 

forandringer. Derfor skildres denne ikke som en mellemperiode, hvor tiden og udviklingen gik i stå 

(Grinder-Hansen, et al., 1999 s. 1).  

Udover de forskellige forskningsmæssige tilgange er der også en uenighed om selve tidssættelsen af 

middelalderen som periode. Ifølge materialet Verden før 1912 af Carl-Johan Bryld (Bryld, 2012 s. 69) opstår 

den Europæiske middelalder tidligere end den danske, nemlig i 300-400 tallet. På EMU.dk lyder det dog at 

den europæiske middelalder strakte sig fra 400-1500 og den danske fra 800-1500 (EMU, 2013). Andre 

steder tidssætter perioden fra 500-1450. Læremidlet Indblik og udsyn 5. klasse, tidsætter den danske 

middelalderen fra 1086-1453 (Rønn, 2010 s. 7). Nationalmuseet tidsrammer den danske middelalder 

imellem 1000-1536 (Nationalmuseet). Websiden Danmarkshistorien.dk, som er leveret af Århus 

Universitet, er ret enige med Nationalmuseet, da denne siger 1050-1536 (Bøgh). Denne kuriositet er 

således vigtig at tage med sig i formidlingen til eleverne.  

                                                           
12 Brian Patrick McGuire er professor, dr. Phil. På Roskilde Universitet 
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Den danske middelalder kan siges at have rod i Vikingetidens afslutning, da indflydelsen i England afsluttes, 

derfor kan årstal omkring 1050 give mening. Svend Estridsen som kan gå ind under betegnelsen 

pseudoviking organiserer en form for kirkestruktur, derved kommer kristendommen til Danmark, og indgår 

derfor i det Europæiske fællesskab (Bøgh). 

Endvidere kan middelalderen som periode også opdeles i forhold til den tidlige middelalder, 

højmiddelalderen og senmiddelalderen. Disse perioder ændrer også årstal, alt efter om vi taler Europa eller 

Danmark. En grov måde at tidssætte disse i Europæisk regi er tidlig middelalder 500-1000, højmiddelalder 

1000-1300 og senmiddelalder 1300-1450. Danmark indtræder derfor i den Europæiske højmiddelalder, som 

er en periode præget af vækst og opblomstring (Bryld, 2012 s. 91) (Bøgh). Senmiddelalderen i Danmark 

sættes til 1340-1536, og dette sker på baggrund af pesten og de levevilkår, der fulgte med.  

Middelalderens kanonpunkter 

Som nævnt tidligere figurerer der i Fælles Mål for historie en kanonliste med 29 punkter. I forbindelse med 

perioden middelalderen kan man drøfte punkterne Absalon, Kalmarunionen, Columbus og Reformationen, 

og hvorfor disse er tilvalgt frem for andre.  

Kanonpunktet Absalon kan sættes i forbindelse med, at det var et generelt træk ved middelalderen, at 

kirken spillede en central rolle. Måden hvorpå man levede var præget af en religiøs vinkel. Det afgørende 

ord var Guds, og i Danmark kan dette forhold illustreres ud fra Biskop Absalon, men også set i forhold til 

hans samarbejde med kong Valdemar. På denne måde bliver Valdemarstiden måske også introduceret, 

uden at være et bærende punkt. Kristeligt Dagblad har udgivet et særnummer med henblik på 

historiekanon og deres argumentation for kanonpunktet om Absalon lyder således:  

Absalon er så vigtig en figur i historien, fordi der i hans person samles mange af den moderne stats første 

skridt. Indadtil var han stats- og kirkesystemets grundlægger, mens han udadtil satte Danmark på 

Europakortet ved at iværksætte de danske korstog og ved at bede sin tjenestemand, Saxo, om at skrive den 

første samlede Danmarkshistorie. Derfor kan der også trækkes en række linjer fra Absalon og frem til i dag: 

Hvordan ser moderne korstog ud? Hvad bunder den aktuelle diskussion om adskillelsen af stat og kirke 

egentlig i? Og hvordan lyder den samlede Danmarkshistorie i dag? 

(Henriksen, 2007) 

I forhold til at skildre senmiddelalderen indtræder Kalmarunionen som kanonpunkt. Dette gøres måske for 

at belyse en af Danmarks storhedsperioder, i og med at Danmark i den periode var en stærk kongemagt, og 

den bredte sig til Norge og Sverige. Endvidere kan denne gå over i hvorledes Reformationen også figurerer, 

da rigsrådet etableres som repræsentant for de gejstlige og adelige godsejere, og hermed ændrede styre- 

og magtforholdende i Danmark. Samtidig blev kirken og dens værdier lagt ind under staten, og derved 

kommer det religiøse element, som er så vigtigt igennem middelalderen, endnu engang ind (Bøgh). Keld 

Grinder-Hansen argumenterer således for kanonpunktet: 

Kalmarunionen placerer Danmark som en stærk centraleuropæisk magt. Danmark indtager førersædet i et 

forenet Norden og dermed i en magtposition i Europa, som vi hverken før eller siden har haft. 

(Mikkelsen, 2007) 
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Middelalderen som eksemplarisk undervisning 

Af ovennævnte fremgår det tydeligt at der er mange forskellige vinkler på middelalderen, som må tages i 

betragtning i planlægningen af en undervisning herom. Desuden skal læreren ifølge Fælles Mål-historie 

sikre at indholdet i undervisningen er vedkommende, meningsfyldt og perspektiverende og styrker den 

historiske bevidsthed: 

Stoffet organiseres i emner og temaer med problemstillinger. Det udvælges og bearbejdes, så indholdet 

bliver vedkommende og perspektiverende. En styrkelse og kvalificering af elevernes historiske bevidsthed og 

identitet forudsætter nemlig, at de oplever indholdet interessant, meningsfuldt og perspektiverende, så de 

får lejlighed til at reflektere over deres handlemuligheder. 

(Undervisningsministeriet, 2009) 

Ved at arbejde ud fra disse tre kriterier skal der således tænkes over, hvordan der skabes en brobygning 

mellem videnskabstænkning, formidlingsfaget historie og historiedidaktik. Valget af middelalderen som 

indhold i historieundervisningen, skal derfor også tænkes ind i en sådan indholdsforståelse.  

Analyse af fagsyn i indblik og udsyn 5.klasse 

Jens Aage Poulsen har udarbejdet en analyse af Indblik og udsyn 5.klasse i hans nyudkomne bog Historie, 

dog med fokus på Reformationen. Han påpeger at materialets fagsyn formuleres således: 

Historie er nutidens tolkning af begivenheder sket i fortiden. Derfor er historie ikke statisk[…]Fortiden bliver 

først til historie det øjeblik, den bliver fortolket af nutiden. 

(Poulsen, 2013 s. 139)Poulsen, 2013 s. 139) 

Han karakteriserer derudfra materialet som værende socialkonstruktivistisk. Endvidere belyses det i 

lærerbogen, at den enkelte elev ikke kun skal ses som historiemodtagende men også historieskabende. 

Målet med materialet er at gøre eleverne i stand til at perspektiverer historiske begivenheder til deres egen 

tid, en også reflektere over deres egen rolle i historien (Haakonsen, et al., 2010). I det følgende skriver Jens 

Aage Poulsen, at materialet dog fortæller om historie, og derved bliver beretningerne om, fortiden ikke 

præsenteret som åben for fortolkninger. Elevbogen lever heller ikke op til historieskabende aktivitet, ej 

heller en perspektiverende tilgang (Poulsen, 2013 s. 139). 

Empiri - observationer 
Udover undervisningsmaterialet Indblik og udsyn 5. klasse har jeg i denne opgave valgt at gøre brug af 

observationer fra min 3. års praktik, samt en observation i mit arbejde som lærervikar. I det følgende vil jeg 

præsentere mine observationer af undervisningen. De er forsøgt formidlet objektivt, men jeg er mig dog 

bevidst om, at min observation og sortering af relevant/ikke relevant er farvet af mine forforståelser.  

I min 3. års praktik underviste jeg i faget historie i en 5. klasse. Den første uge observerede jeg klassen og 

historielæreren i faget historie. Jeg kalder her læreren for Bente. Hun underviste ud fra materialet Indblik 

og udsyn –historie for 5. klasse. 
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Observationer 

Første historie lektion 09.01.2012 
Klassen har haft lektier for hjemme, de har skullet læse side 12 og 13 som handler om Dannebrog. Efter 

Bente har råbt navne op, beder hun eleverne om at tage deres historiebøger frem. Hun fortæller klassen 

om Dannebrog. 

Bente spørger ud i klassen; hvad Dannebrog er. To elever har hånden oppe og kommer med en forklaring. 

Bente spørger videre ud i klassen, om det er en sand historie. De samme elever rækker hånden op og 

kommer med deres forklaring. Bente spørger derefter, hvilket årstal det foregår i. Størstedelen af klassens 

elever rækker hånden op. De næste spørgsmål Bente stiller klassen besvares igen af de samme to elever. 

Enkelte gange kommer andre elever på banen.  

Bente deler opgaver ud til klassen. Opgaven består af et kopiark fra lærerens håndbog. Vi går rundt blandt 

eleverne og hjælper til. En elev spørger mig, hvad et korstog betyder. Den næste elev spørger ind til, hvad 

estere er. Disse to spørgsmål får jeg flere gange den næste halve time. Timen er ved at være slut, og Bente 

spørger ud i klassen, hvor mange som er blevet færdige. Fire elever rækker hånden op. De resterende får 

det for som lektie. Bente slutter af med at skrive lektien til næste historielektion på tavlen. De skal læse s. 

14 og 15, som handler om love. Eleverne skriver det i deres lektiebog. 

Lektion 2 11.01.2012 
Bente beder eleverne om at tage deres historiebøger frem. Hhun spørger ud i klassen, hvad Jydske lov er.  

En elev rækker hånden op og svarer, at det er en gammel lov. Bente spørger videre til hvad 

Landskabslovene og Sædvanelovene er. Den samme elev rækker hånden op. Bente spørger en anden elev, 

som svarer: ”det ved jeg ikke”. Bente spørger ind til hvilke love, vi har i dag, og flere elever rækker hånden 

op og kommer med deres bud. Bente beder eleverne besvare de udleverede kopiark. Da timen er slut, 

spørger Bente, hvor mange som er blevet færdige, ca. 7 elever rækker hånden op. De resterende får det for 

som lektie udover at læse side 16 og 17. 

Lektion 3 13.01.2012 
Bente tegner en trekant på tavlen, og spørger, hvem der var øverst i samfundet. En elev rækker hånden op, 

og siger Gud. Bente siger nej, det var kongen. Derefter spørger hun: ”Hvem kommer så?” To elever rækker 

hånden op, den ene svarer stormanden, den anden adelen. Bente sætter eleverne i gang med at besvare 

det udleverede kopiark. Jeg går rundt blandt eleverne, og bliver flere gange spurgt om, hvad feudal 

betyder. Op til flere elever spørger også, hvad stormand betyder. Da timen er færdig, får størstedelen af 

klassens elever opgaven for som lektie.  

På jobbet 06.09.2012 
Jeg fortæller en historielærer på den skole, hvor jeg arbejder som lærervikar, at jeg vil skrive min bachelor 

om faglig læsning i historie. Hun kigger på mig og svarer: 

”Faglig læsning… det har jeg ikke tid til.” 
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Analyse  
Jeg vil i det følgende analyseafsnit se på denne historielærers undervisning i materialet Indblik og udsyn 

5.klasse. Jeg anvender en kritisk tilgang til lektionerne og lærerens metoder, til at belyse problematikken 

opstillet i min problemformulering.  

Det sproglige niveau som guide i tilegnelsen af viden 

Mine observationer af Bentes undervisning viser mig, at Bente har en forforståelse af at eleverne i det de 

har læst en tekst selvfølgelig også har forstået den. Det kommer blandt andet til udtryk ved at hun på intet 

tidspunkt guider eleverne i forbindelse med brugen af fagsproget i bogen. Hverken i hendes gennemgang af 

emnet eller i introduktionen af lektierne. Dette kan, som tidligere nævnt i teoriafsnittet, skabe en barriere 

for elevens læsning, forståelse og anvendelse af historiefaglig viden. Især når emnet er så komplekst og 

abstrakt som middelalderen. Dette skyldes, at hvor de fleste elever på mellemtrinnet mestrer at afkode en 

tekst, vil mange opleve forståelsesvanskeligheder, hvis de ikke guides ind i forståelsesniveauet. Derfor vil 

eleverne opleve at de ikke kan deltage i Bentes undervisning, da denne er baseret på den viden, der 

formidles i teksten. Hvor tekster som bl.a.: 

Der er flere forklaringer på, hvordan feudalsamfundet opstod. En af dem er, at man opfandt stigbøjlerne. En 

stigbøjle bruges, når man rider på en hest. Så sætter man fødderne i stigbøjlerne. Stigbøjlerne betød, at det 

var lettere at holde sig fast på hesten. Når man kunne holde sig fast, var det også muligt at slås på hest 

uden at falde af. Men det var de færreste der havde råd til at købe en hest. Det var kun de rigeste. Det var 

stormændene. 

(Rønn, 2010 s. 16-17).  

Er i stor overvægt. Igen stiller teksten store krav til henholdsvis læreren og eleven. Feudalsamfundet er 

abstrakt nok i sig selv, og man kan argumentere for at denne forklaring, ikke ligefrem gør det nemmere at 

forstå hvis ikke lærere guider eleverne igennem de enkelte ord og begreber og giver dem mening og liv. 

Med andre ord bygger stilladser for den enkelte elev.   

Fagsprogets og forforståelsens rolle i forbindelse med tilegnelse af viden 

At Bente ikke taler med eleverne om næste uges emne når hun uddeler lektierne betyder også, at 

elevernes forforståelse ikke aktiveres, og derved kan de møde modstand i deres forståelse af teksten. Dette 

træk observerede jeg også i undervisningen. Det forekom mig, at eleverne havde læst hjemme, men kun på 

et afkodningsniveau. Derfor kunne de ikke deltage i spørgerunden, og derved mødte de også modstand i 

opgavearbejdet. Ruth Mulvad pointerer, at ved en aktivering af forforståelsen, sprogliggører eleverne også 

emnet, og man kan derved gå fra hverdagssprog til det fagsprog, som er anvendt i teksten. På denne måde 

bevæger man sig ind i det fagsprog, eleverne senere skal møde i teksten. Ved at bruge nogle af de 

vanskelige ord og begreber i en klassedialog, eller elev-elev imellem, vil eleverne danne grobund for en 

fælles viden og erfaring. En sådan undervisning baserer sig på en social konstruktivistisk tilgang, ved at der 

foregår en klassedialog omkring, hvad emnet kunne handle om. Ved at anvende sprogbrugssituationer kan 

eleverne støttes og stilladseres i mødet med teksten. En sprogbrugssituation skal forstås som et led i 

kommunikationsmåden, og skal guide elever fra en talesprogsforståelse til en skriftsprogsforståelse. Dette 

kan gøres på forskellige måder i undervisningen, F.eks kan man anvende en værkstedsorienteret tilgang, 

hvor eleverne møder forskellig sprogbrug på vejen til det skriftsprogsnære. Her kan man også anvende 

Ruth Mulvads tekststruktur for historiske årsagsforklaringer (bilag 1 og 2).  
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(Mulvad, 2009 s. 284) 

På denne linje ses det at årsagsforklaringer, som oftest forekommer i historiefaglige tekster, ligger i den 

meget komplekse ende. Det betyder at elever der undervises uden at blive stilladseret i 

sprogbrugssituationer, i høj grad er overladt til sig selv i forbindelse med at tilegne sig viden i faget. Det er 

her, at der kan opstå en skævvridning i forhold til, hvorledes eleverne kan tilegne sig viden i faget. Nogle 

elever kan navigere i dette uden støtte, mens andre har brug for det og vil falde bagud, hvis ikke de får den 

støtte de har behov for til at forstå teksterne. Dertil må man som lærere anvende andre metoder end 

lærerbogens tekster. 

I min gennemgang af hvilke sproglige niveauer der kan vanskeliggøre læse- og forståelsesprocessen i 

historiefaglige tekster, belyste jeg hvilke problematikker, der kunne være i lærebogsmaterialet Indblik og 

udsyn. Et problemfelt kan være tekstens personer, steder og årstal. Eleven skal kunne navigere rundt i 

disse, og Bente forventer at de kan gengive dem undervisningen. Eleverne gøres ikke bevidste om 

kompleksiteten af tekstens indhold og sprogbrug, derfor aktiveres elevernes læsestrategier ikke. Dette 

forhold kan medføre at eleverne ikke forstår hvem der gjorde hvad, hvornår, samt hvilke konsekvenser det 

kan have. 

Konsekvenser ved ukritisk anvendelse af lærebogsmaterialet 

Bente anvendte kun lærebogsmaterialet i historieundervisningen, og min vurdering er at undervisningen 

bar præg at være ukritisk styret af dette. Som tidligere nævnt er det vigtigt at læreren forholder sig kritiske 

analyserende til lærerbogsmaterialer. Ruth Mulvad påpeger at; hvis læreren er bevidst om de 

tekstaktiviteter, der kan opstå i historiematerialer, kan formålet med teksten synliggøres for eleven. Man 

kan belyse de sproglige typiske mønstre, og derved kan eleven få muligheden for at finde ud af, hvad der er 

fokus i teksten. På denne måde fører man eleven ind i, at der på skolen er måder at udtrykke sig selv på, 

der er mere korrekte end andre og ved en forståelse og brug af dette, kan eleven opnå at få del i 

vidensressourcer i samfundet (Mulvad, 2009 s. 308).     
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Historiebevidsthed i forhold til indholdet i Bentes undervisning 

Eftersom jeg vurderer at Bentes undervisning var styret af lærebogsmaterialet kan man stille 

spørgsmålstegn ved, om Fælles Mål’s opstilling af kriterier for valg af indhold i historiefaget, bliver 

imødekommet. Brobygningen mellem videnskabstænkningen, formidlingsfaget historie og 

historiedidaktikken synes ikke at være til stede, da Bente ikke gør indholdet vedkommende eller 

perspektiverende for eleven. Hermed vurderer jeg ikke at elevernes historiebevidsthed blev aktiveret. 

Bente brugte heller ikke andet materiale eller dialogiske værktøjer til at fremme elevernes forforståelse og 

give dem redskaber til at forstå og fortolke teksterne. Det kan også være en tilgang til elevernes læring her i 

forbindelse med en hermeneutisk anskuelse. Ved at aktivere elevernes forforståelse giver det dem 

kompetencer til at aktivere en tidligere fortolkning, som også har været på baggrund af forforståelse 

(Pietras, et al., 2011 s. 273). Dette kan støtte eleven i forståelsen af teksten, og kan endvidere styrke deres 

fortolkningsforståelse. Fortolkning er en vigtig del af historiefaget, og kan sættes i forbindelse med 

hvorledes, der undervises på baggrund af historiebevidsthedsbegrebet. Som tidligere nævnt er 

historiebevidsthed ikke kun en forståelse af, at fortiden skal opleves som statisk, men at man er nødt til at 

forstå fortiden som dynamisk i lyset af nutidens samfund og forståelse. På denne baggrund får elevens 

tolkningskompetencer en vigtig rolle i historieundervisningen. Det skal dog bemærkes, at det ikke kun i 

skolen eleven udvikler sin historiebevidsthed, men også i sammenhæng udenfor skolen.  

Den hermeneutiske vinkel på historiebevidsthedsbegrebet opstår i forbindelse med at eleverne skal forstå 

hvorfor nogle gjorde som de gjorde og hvad formålet var med det, på baggrund af en historisk og 

samtidsforståelse. Som tidligere nævnt er der mange forlagsproducerede materialer til faget historie. Disse 

er skrevet af forskellige forfattere med forskellige baggrunde, og på denne måde tolkes fortiden ud fra 

forskellige vinkler. Erik Lund påpeger, at hvis man anvender forlagsproducerede materialer i 

historieundervisningen, kan det være en force ikke kun at anvende et enkelt, men bruge forskellige 

lærebøger, således der kan sammenlignes både synkront og diakront. Det kan styrke elevens 

tolkningskompetencer, og derved styrke deres historiebevidsthed (Lund, 2009 s. 121). Feudalsamfundets 

opbygning og betydning for middelalderen kan også stilles i forbindelse med vores samfund i dag. Her kan 

man se på feudalsamfundet i forhold til dennes samtid, men også i forhold til vores samtid og derved 

arbejde ud fra elevens historiebevidsthed og styrke denne. 

Endvidere kan der her knyttes en fagsproglig vinkel. Jeg har tidligere nævnt i forbindelse med SFL at den 

tekstuelle del i historiefaglige tekster, er baseret på ideationelle og interpersonelle betydninger, og dette 

sker gennem skriftsproget. Disse forhold gør noget ved teksten, da forfatterens viden skal danne betydning 

igennem sproget, og derved adapterer forfatteren sin viden ved skriftsproget, og modtageren skal derfor 

medtænke denne i sin læsning, forståelse og tolkning af den skrevne tekst. På denne baggrund kan det 

belyses, hvor vigtigt det er at medtænke elevens forforståelse, i overvejelser historielæreren kan gøre sig i 

forbindelse med anvendelsen af forlagsproducerede materialer i historieundervisningen.  

Læringssyn i historiefaget 

Ved ikke at tage udgangspunkt i elevens forforståelse sker der også noget ved det anvendte læringssyn. 

Tidligere i opgaven har jeg belyst en socialkonstruktivistisk tilgang til læring, hvor udgangspunktet er at 

viden er socialt konstrueret. Ved at danne en fælles viden og erfaring sammen med eleverne, vil deres 

forforståelse også blive aktiveret, endvidere kan der bygges videre på denne. Godt nok stillede Bente 

spørgsmål til klassen, der var dog tale om lukkede spørgsmål, som kun tog udgangspunkt i den viden, der 
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var formidlet i teksten. Endvidere var det Bente, som i lektionen gengav mundtligt, hvad der stod i teksten. 

Ved denne anskuelse af læring kan det udledes, at der i Bentes undervisning ikke er en dannelse af en 

fælles viden og erfaring, og hvis viden er socialt konstrueret, har eleverne så tilegnet sig nogen form for 

viden? Man kan overveje om tilegnelse af viden og læringsynet i denne specifikke undervisningssituation, 

kan basere sig på en forståelse af læring, som resultat af verbal formidling. Bentes undervisningsform tyder 

mere på at udspringe fra en anskuelse af at viden skal meddeles: 

Læreren har en viden, som kan udtrykkes verbalt og som gennem meddelelsen kan transporteres til eleverne 

og på en eller anden måde blive til viden hos eleverne. Tilsvarende har lærebogsforfatteren en viden, som 

gennem læsning af forfatterens tekster kan formidles til eleverne og blive til en viden hos dem. 

(Kristensen, 2009 s. 106) 

 På denne måde kan eleven opfattes som et tomt kar, der skal fyldes med viden, og derfor ikke selv bringer 

nogen viden til undervisningen udover det læste materiale, som heller ikke fordrede elevens forforståelse. 

Denne måde at anskue læring på kan også gå igen i forbindelse med en centralstyret historiedidaktik. Ved 

den centralstyrede tilgang til historieundervisningen, bliver historiefaget anskuet som et kundskabsfag 

(Binderup, 2012 s. 96), hvor der er noget essentielt eleverne skal lære, og det skal være i kronologisk 

rækkefølge.  

Indholdet i historiefaget skal være præget af den danske tradition og kulturarv, og herunder hører også 

kanontænkningen. Ved denne tænkning kan den hermeneutiske spiral gå til grunde, da man vælger en 

specifik kronologisk tilgang til faget og ikke arbejder problemorienteret, og derfor ikke vender tilbage til et 

emne eller tema, og arbejder videre med elevens forforståelse (Binderup, 2012). 

 Der er to andre tilgange til historiedidaktik; en fagstyret og en brugerorienteret historiedidaktik . I den 

fagstyreede historiedidaktik bliver tænkning set som en aktiv problemløsende proces (Binderup, 2012 s. 

100). Selve indholdet bliver overladt til fagfolk, der forstår og kan afdække et fagområde, og koble dette til 

en psykologisk tilgang til læring, som retter sig mod perception, intention og tænkning. Læringssynet er her, 

at eleven er deltagende på en sådan måde, at de skal agere detektiver, og lære at arbejde som fagfolk for at 

tilegne sig viden. I den anden tilgang, den brugerorienterede, bliver historiebevidstheden et centralt 

element. Den brugerdrevne tilgang er den, der ligger længst fra den lektion, jeg observerede ved Bente, da  

denne tilgang ser på historiebogen, som liggende fjernt fra elevens virkelighedsverden. På denne baggrund 

skal indholdet i historieundervisningen baseres således, at det bliver vedkommende og perspektiverende 

for eleven. I den tilgang til historiedidaktik bliver der argumenteret for, at hvis man ikke underviser i 

historie ud fra at være vedkommende og anvende relevant stof, vil indholdet i faget ikke længere give 

mening, og derfor blive glemt af eleven. Samtidigt er der i den brugerorienterede historiedidaktik et syn på, 

hvordan demokratisk dannelse kan give mening i faget historie, ved at eleven bliver medbestemmende. 

 Ifølge Bernard Eric Jensen er undervisning, der baserer sig på historiebevidsthedsbegrebet en måde at gøre 

historiefaget relevant for de elever, som undervises i historie i dag. En samtidsforståelse af faget og dets 

indhold kan derfor give mening i forbindelse med den hermeneutiske tænkning, hvor tolkninger af fortiden 

med nutidens øjne, men også med fortidens samfunds- og samtidsforståelse. En ukritisk anvendelse af 

Indblik og udsyn 5.klasse kan blive et problem i forhold til udvikling af elevernes historiebevidsthed, da 
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materialet, som tidligere nævnt, er om historie og derfor er vinklen ikke en forståelse af, at vi alle er 

historie.  

En undervisning som tager udgangspunkt i en forståelse af fagsproget i historie på baggrund af SFL, er en 

sammenkobling af alle tre ovenstående tilgange, hvor eleven bliver detektiven både i indholdet, men også i 

forståelsen af den ved at koble for- og samtidsforståelse sammen. Kundskab, faglighed og elevens 

historiebevidsthed sammenkobles ved at anvende en fagsproglig tilgang til historieundervisningen. 

Eleverne får mulighed for at navigere i historiefagets tekster, hvor historiebevidstheden aktiveres, så 

eleverne kan læse og forstå teksten, og derved opnår kundskaber, der kan styrke fagligheden og vice versa. 

På denne måde får eleven kompetencer til at tilegne sig viden i historiefagets tekster via en forståelse af 

dets fagsprog.  

Handlingskompetenceudviklingens chancer i den usynlige pædagogik 

Tidligere anvendte jeg Karsten Shnack og Hans Jørgen Kristensen til at belyse, at man kunne undgå en 

skævvridning i elevernes muligheder for at tilegne sig viden i historiefaget ved at udvikle deres 

handlingskompetencer. Der er stor risiko for, at handlingskompetencerne ikke kommer i spil ved Bentes 

undervisning form og metode, da den er præget af en udenadslære, der ikke fordrer at eleven bliver 

undersøgende, analyserende og vurderende. Bentes spørgsmål aktiverede ikke disse egenskaber hos 

eleverne, da de baserede sig på det direkte indhold i teksten. Jeg observerede, at det var de samme få 

elever, der kunne svare på Bente’s spørgsmål, hvor resten af eleverne ikke kunne navigere i dette, og 

senere i lektionen ikke kunne besvare de stillede opgaver. På denne baggrund kan man argumentere for, at 

der opstod i skævvridning i elevernes tilegnelse af viden og derved også i deres videre ageren i faget, men 

også på længere sigt i samfundet.  

Med udgangspunkt i Basil Bernsteins forståelse af en synlig må jeg konkludere at Bentes undervisning var 

præget af usynlighed. Selve formålet med undervisning i middelalderen foreligges ikke eleverne, og selve 

indholdet tydeliggøres ikke. Det eneste der er tydeligt er at Bente forventer svar på sine spørgsmål.. Bentes 

undervisning er således heller ikke i overensstemmelse med Hilbert Meyers udlægning af hvad God 

undervisning er, da denne fordrer, at man bevidstliggører læringsstrategier i forhold til at navigere i faget 

og dets viden indhold. Den form for læringsstrategi der iværksættes i Bentes undervisning, er en form for 

gæt-hvad-læreren-vil-have-jeg-skal-svare, og man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget viden eleven 

tilegner sig ved dette. 

Men hvis Bentes undervisning er forfejlet i forhold til at undgå en skævvridning af elevernes tilegnelse af 

viden og navigering i historiefaget, hvilke overvejelser skal man så gøre sig? Jeg har undervejs i min analyse 

belyst nogle forskellige forhold, som man bør medtænke i forberedelsen og i sin undervisning for at 

imødekomme min hypotese, disse forhold vil jeg diskutere senere i opgaven. 

Analyse af empiri del to 

Igennem min analyse er jeg kommet ind på og har argumenteret for en fagsproglig tilgang til historiefaget. 

Dette tiltag i undervisningen kræver til dels, at læreren har en forståelse og viden om det fagsprog, som 

anvendes i historie. Desuden tager fagliglæsning tid. I min empiri, del to, er der et udsagn fra en 

historielærer, som mener, at der ikke er tid til faglig læsning i historiefaget. Dette udsagn kan være sket på 

baggrund af en forståelse af, at man skal nå igennem en kæmpe mængde faglige tekster i historiefaget, 

hvor timetallet ikke er særlig stort. Historiefaget er endvidere blevet et prøvefag, hvor elevens kundskaber i 
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faget bedømmes og dette sætter et krav til den indholdsmæssige del i faget og medfører, at nogle lærere 

kun fokuserer på, hvor meget viden der kan hældes på eleverne uden at overveje hvordan.  

Refleksioner omkring faglig læsning i historiefaget 
 

Faglig læsning – kundskab, færdighed eller dannelse? 

Ifølge formålsparagraffen skal skolen give eleverne kundskaber og færdigheder, identitet og dannelse.  I 

relation til formålsparagraffen bliver det interessant og relevant at se på om faglig læsning kan være med til 

at understøtte formålsparagrafen. Kan faglig læsning ud over at give eleverne en øget kundskab inden for 

et givent fag være med til at understøtte elevernes færdigheder deres almene dannelse og udvikling af 

identitet ?  

Tidligere i opgaven har jeg anvendt begrebet handlingskompetencer og hvorledes disse kan sættes i 

forbindelse med faglig læsning, dette satte jeg i forbindelse med, at eleverne i historiefaget skal kunne gøre 

rede for, argumentere, forklare, underbygge, drøfte, forholde sig til, karakterisere, indgå i diskussion, 

analysere, definere, indkredse, formulere, begrunde, vurdere og udforme. 

Hvis eleverne skal kunne navigere med disse verber, er det vigtigt at læreren skaber et grundlag i 

undervisningen for at eleverne kan udvikle muligheden for dette. På denne baggrund og med Ruth Mulvad, 

Hans Jørgen Kristensen og Basil Bernstein i ryggen, mener jeg det er vigtigt at have fokus på 

handlingskompetenceudvikling i alle folkeskolens fag. Endvidere mener jeg, at det er et vigtigt element at 

være synlig i sin pædagogik og didaktik i forhold til dette, så eleverne ved hvad der forventes af dem. 

Samtidig bør man være tydelig og undervise i, hvorledes man er vurderende, analyserende og 

undersøgende. I den danske folkeskole og i vores samfund er der et syn på, at det er dannelse at kunne 

læse, hvis eleverne behersker læsekoden, som er en færdighed, understøtter dette dannelsesprocessen, og 

hermed drages skolen i samfundet også med ind. Derudover er den demokratiske dannelse også et punkt i 

dette, da elever har forskellige forudsætninger, og nogle derfor skal støttes. Dette medfører et 

solidaritetssyn, hvor elevens alsidige udvikling er i fokus og en styrkelse af deres videre navigering i det 

senmoderne samfund, og derved imødekommes formålsparagraffen. Man kan også sige, at ved at 

undervise i faglig læsning får eleven et højere bevidsthedsniveau. I og med det er en færdighed at kunne 

læse/afkode historisk kundskab/viden, skal eleven læse og forstå og derved anvende viden. Når denne 

proces fungerer fremmes dannelsesniveauet, derfor kan rækkefølgen i faglig læsning være –færdighed-

kundskab-dannelse. 

Historielæreren som sprognørd? 

Ikke alle historielærere har de samme forudsætninger for, hvorledes man underviser i faglig læsning. I min 

praktik på en skole i Rødovre på 4. år på mødte jeg en lærer, som var uddannet både dansk- og 

historielærer, da jeg nævnte overfor ham, at jeg havde fokus på faglig læsning i historie, og ville skrive 

bachelor herom, kiggede han på mig nærmest intetanende. Han havde godt hørt om det der faglig læsning, 

og mente også at han vidst nok skulle mødes med læsevejlederen på skolen senere på året, men for nu 

vidste han intet om det og havde derfor heller ikke fokus på det i undervisningen.  
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Med denne opgave vil jeg ikke sige, at alle lærere i alle fag skal sætte sig ned og lave flere timers 

dybdegående analyse af det sproglige niveau i både tekster og fagsprog, men jeg mener det er vigtigt, at 

man tænker over, hvorledes man i sit fag kan føre sine elever fra et hverdagssprog til et skriftsprog, og 

derved give dem forudsætninger for at få kompetencer til at forstå det pågældende fagsprog. Samtidig 

finder jeg det vigtigt, at man hele tiden udvikler sig som lærer, og derfor anvender læsevejlederen på 

skolen, samt også arbejder i sit team og faggruppe med en plan for faglig læsning, og derved anvender sine 

kolleger og sparer herigennem.  

Pest eller kolera? -Har vi så tid til faglig læsning? 

Historiefaget er blevet et prøvefag, men indeholder ikke mange timetal igennem en elevs folkeskoletid, og 

derfor er der kommet meget mere fokus på indholdet af og i timerne. 

I mit arbejde som lærervikar på Lindehøjskolen i Herlev, har jeg talt meget med de andre lærere om mit syn 

på faglig læsning og vigtigheden af dette. Dog har jeg gentagne gange mødt lærere, der ikke mente at der 

var tid til faglig læsning, specielt ikke i historiefaget, når der var så få timer. Her er det, at jeg vil 

argumentere med kvalitet frem for kvantitet. Her opstår der nemlig et spændingsfelt, da jeg mener, det er 

vigtigere, at eleverne forstår det de læser, og man måske når lidt mindre, i stedet for at de når en masse, 

men intet forstår. Hvis vi som lærere ikke har fokus på, hvorledes vores elever navigerer i fagsprog og de 

tekster de møder i fagene, giver vi dem ikke de samme grundlæggende muligheder og kompetencer i faget 

og deres senere liv, og dette kan medføre en skævvridning i deres senere navigering.   

Sten Larsen belyser følgende: 

Forsøge at etablere en funktionel, forståelsesmæssig kobling fra elevens eksisterende begrebsverden til den 

fagspecifikke begrebsverden. Normalt vil læreren spørge efter målet eller sigtet med et bestemt 

undervisningsemne, hvis det hele da ikke kører fuldautomatiseret efter et bestemt grundbogssystem eller 

lignende. Målbevidstheden er der selvfølgelig ikke noget i vejen med, men den bør konsekvent følges op af 

en begrebsbevidsthed for at have en reel værdi. Alt for ofte hænger målovervejelser formaliseret i luften 

uden egentlig funktionalitet. 

(Larsen, 2000 s. 27) 

Det er her man som lærer skal overveje valget af indhold og emner, der skal anvendes i historiefaget. Her 

skal medtænkes flere niveauer såsom historiebevidsthed, udviklings- og sammenhængsforståelse, 

kronologisk overblik samt fortolkning og formidling. Endvidere er det vigtigt, at man fokusere på den 

begrebsverden eleverne skal navigere rundt i i selve faget. Dette pointerer Sten Larsen også i citatet, hvor 

han eksemplificere en vis form for begrebsbevidsthed, hvis vi som lærere bare kører derudaf uden at 

fokusere på, hvorledes teksten eller selve målet modtages af eleverne, er det bare målovervejelser, som 

bliver hængende i luften, og eleverne vil stille og roligt falde fra, hvis der ikke er fokus på funktionaliteten. 

I eller med faglig læsning 

Man kan herudfra videre stille spørgsmålstegn ved, om der i historieundervisningen skal undervises direkte 

i faglig læsning, eller om dette skal indgå som element i den almindelige historieundervisning. Nogle skoler 

vælger at lave kurser i faglig læsning specifikt, og om hvordan man direkte gør i faget, uden en forbindelse 

til det emne eller tema eleverne arbejder ud fra. Ved denne form bliver undervisningen i faglig læsning ikke 
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funktionel, og derved anvendes den ikke i forbindelse med, at eleverne skal tilegne sig viden i faget. I faglig 

læsning er formålet således, at eleverne skal afkode for at forstå og derved anvende den viden, de har 

tilegnet sig. Hvis man ekskludere undervisning i faglig læsning fra den almindelige historieundervisning vil 

der ikke blive skabt en brobygning. Ruth Mulvad påpeger, at der skal være synlighed og tydelighed i 

anvendelsen af fagsproget hele tiden. Ved at inkorporere det i undervisningen, lærer eleverne at anvende 

det, og det bliver en læringsstrategi for eleverne. Sprogbrugssituationer skal indkodes således, at eleverne 

anvender dem hver gang de møder en tekst. Faglig læsning og fokus på fagsproget skal ses som en metode, 

eleverne funktionelt skal anvende, hver gang de møder op til en historielektion. 

Overvejelser historielæreren kan gøre sig 
Hilde Himm og Else Hippe har udviklet en relationsmodel, som baserer sig på det brede didaktikbegreb, og 

behandler forhold som gælder undervisning og læring generelt, men med et fokus på samspillet mellem 

praksis og teori. Endvidere forudsætter modellen, at læreren har et kritisk og analytisk blik på 

undervisningen og læring. Dette medfører en procesdimension, hvor samspillet mellem lærer-elev og elev-

elev bliver objekt for refleksion, og læreren derved kan vurdere og revurdere sin egen praksis (Tetler, 2000 

s. 74-75). 

Modellen baserer sig på seks didaktiske kategorier, og skal forstås som relationelle og afhængige af 

hinanden. Derfor skal modellen ikke anskues som en hierarkisk opbygning (Krogh-Jespersen, 2006 s. 84-87). 

Herunder er en kort gennemgang af, hvad man kunne overveje i de seks kategorier i forhold til, hvilke 

overvejelser en historielærer kan gøre sig i forbindelse med undervisning i faglig læsning13:  

Læringsforudsætninger: Er eleven i stand til at afkode? Ser man på eleven som aktør, og som aktivt 

deltagende? Ser man på eleven som havende en forforståelse, eller bliver eleven objekt for lærerens 

undervisning? Hvordan vil man arbejde med elevens historieevidsthed?  

Rammefaktorer: Hvordan italesættes faglig læsning på skolen? Hvad siger Fælles Mål om historiefaget? 

Hvilke læremidler er der på skolen, og kan der skaffes andre? Videreuddannes historielæreren således, at 

de kan undervise i faglig læsning i historie? Er der mulighed for at samarbejde med sit team om faglig 

læsning? 

Mål: Er målet kundskaber, færdigheder eller dannelse –eller alle tre? Skal eleverne kunne deres kanon? 

Skal elevens historiebevidsthed udvikles? Hvordan ses der på indholdet i faget? Arbejder man ud fra mål 

om elevens alsidige udvikling? Skal eleven udvikle handlingskompetencer i forhold til at kunne tilegne sig 

viden igennem fagtekster?  Er målet synligt for eleven? 

Indhold: Hvad er værdifuldt indhold i historiefaget- er der et kundskabssyn? Hvordan er indholdet 

formidlet? Hvordan er forskningssynet på indholdet? Hvad siger Fælles Mål om indholdet? Er indholdet 

vedkommende, meningsfyldt og perspektiverende? Er der i indholdet også tænkt historiebevidsthed ind? 

Lærerprocessen: Skal der opbygges læringssfællesskaber, hvor erfaring og viden konstrueres? Skal der 

tages udgangspunkt i læring eller undervisning? Hvilket historieddaktiksyn er der anvendt i materialet, skal 

dette også gøres didaktisk? Arbejder man ud fra den hermeneutiske spiral?  

                                                           
13 Dette er citeret fra min pædagogik/didaktik eksamens opgave 
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Vurdering: Her skal der tages med i overvejelserne, om hvorvidt man har skabt undervisning, hvor alle 

elever er blevet stilladseret, og om der er arbejdet med elevernes forforståelse, og om den faglige læsning 

har støttet eleverne i deres tilegnelse af viden. Ved en synlig pædagogik skal målet være tydeligt, så man 

kan resultatsikre og derved er en vurdering af processen også vigtig. 

Konklusion 
I forbindelse med de historiefaglige tekster der anvendes i historiefaget er der mange niveauer som skal 

tænkes med, hvis man som historielærer skal skabe grobund for at alle elever får en mulighed for at læse, 

forstå og anvende den viden teksten formidler. 

En tilgang til at arbejde med historiefaglige tekster i historiefaget i folkeskolen kan være at arbejde med 

historiefagets fagsprog. De tekster eleverne møder i faget er sprogligt abstrakte, i og med årsag/virknings 

forklaringer er komplicerede i deres sprogbrug. Endvidere er historiefaglige tekster opbygget efter trin i 

begivenheder og dette er svært at sammenholde som læser og forstå de konklusioner som skabes herpå. 

Samtidig skal det nævnes at historiefaget kommer med sit helt eget begrebsapparat, hvor ord som for 

eksempel feudal, renæssance osv. højner abstraktionsniveauet.  

Historielæreren er ekspert i sit fag og kender derfor også til det fagsprog som anskues som korrekt 

fagsprogsbrug i historie. Derfor er det også historielæreren som skal synliggøre dette niveau for sine elever, 

når der undervises i historiefaglige tekster. Hvis man synliggør det sproglige mønster som fremkommer i 

historiefaglige tekster, er det lettere for eleverne at forstå og anvende de historiske begivenheder og 

derved er det også lettere for dem at læse, forstå og anvende den historiefaglige viden. Endvidere er det 

vigtigt at have for øje, at eleverne skal forstå, hvordan årsag/virkninger er opbygget for at kunne forstå 

hvilke grunde eller følger disse har. Herfra kan de skabe en sammenhængsforståelse som kan danne 

grundlaget for elevens tolkning af læremidlets udlæg af historiens gang. 

Hvis man anvender Systemisk Funktionel Lingvistik i forbindelse med historiefaglige tekster forudsætter 

det, at man underviser i teksters og fagsprogets opbygning, og at man derigennem er stilladserende for 

elevens læring, og derved skaber en mulighed for fælles erfaring. Ved at have et fokus på fagsprog og dets 

anvendelse, tager man her udgangspunkt i elevernes hverdagssprog, for derved at begrebsindlære og også 

afkode, forstå og anvende i fællesskab. Ved at synliggøre det sproglige mønster i forbindelse med 

historiefaglige tekster anvender man en pædagogisk tilgang som kan defineres som synlig og derved kan 

man give alle elever en mulighed for at tilegne sig faglig viden. Hvis faglighed ikke er synlig i det eleverne 

skal gøre, vil der måske kun være en hvis procentdel af eleverne i klassen, som kan afkode, hvad der 

forventes, og derved har en større chance for at nå målet. Dette kan medføre en skævvridning i forbindelse 

med elevernes tilegnelse af viden i historiefaglige, og derved har man ikke dannet et grundlag for, at alle 

elever har samme mulighed for aktiv deltagelse. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at for at elever kan tilegne sig viden igennem historiefaglige tekster, skal 

eleven være i stand til at afkode, forstå og anvende det læste, og baggrunden herfor er fortolkningslære 

baseret på forforståelse. Fortolkning er en vigtig del af historiefaget, og kan sættes i forbindelse med 

hvorledes, der undervises på baggrund af historiebevidsthedsbegrebet. Det er her et vigtigt element at 

fremlægge, at fortiden skal opleves som dynamisk i lyset af nutidens samfund og forståelse. På denne 

baggrund får elevens tolkningskompetencer en vigtig rolle i historieundervisningen. 
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I forbindelse med historiebevidsthedsbegrebet og hvordan der undervises med dette, er det vigtigt at 

historielæreren har en kritisk tilgang til de forlagsproducerede historiebøger som ofte anvendes i 

historieundervisningen. Nogle materialer fordrer ikke dette og underviser om historie. Derfor kan 

historielæreren anvende forskellige læremidler, til at belyse at eleven også er historiemedskabende. 

Undervisning der baserer sig på historiebevidsthedsbegrebet er en måde at gøre historiefaget relevant for 

eleverne. En samtidsforståelse af faget og dets indhold kan derfor give mening i forbindelse med den 

hermeneutiske tænkning, hvor tolkninger af fortiden med nutidens øjne, men også med fortidens 

samfunds- og samtidsforståelse.  

Kundskab, faglighed og elevens historiebevidsthed sammenkobles ved at anvende en fagsproglig tilgang til 

historieundervisningen. Eleverne får mulighed for at navigere i historiefagets tekster, hvor 

historiebevidstheden aktiveres, så eleverne kan læse og forstå teksten, og derved opnår kundskaber, der 

kan styrke fagligheden og vice versa. På denne måde får eleven kompetencer til at tilegne sig viden i 

historiefagets tekster via en forståelse af dets fagsprog.  

Arbejdet med fagsproget og faglig læsning i historiefaget skal sammenkædes med indholdet, så faglig 

læsning bliver et funktionelt element i historieundervisningen. Hvis det ikke anvendes i forbindelse med 

fagets stofområde og via et tema eller emne, bliver det uden for kontekst. Hvis man ekskludere 

undervisning i faglig læsning fra den almindelige historieundervisning vil der ikke blive skabt en brobygning 

til indholdsdelen i faget.  

Faglig læsning kan også være med til at understøtte at læreren når målene i formålsparagraffen 

omhandlende dannelse, kundskaber og færdigheder, derved skabes der også grobund for elevens udvikling 

af handlingskompetencer. Faglig læsning er med til at understøtte at eleverne ikke bare lære om historie 

men lære at se sig selv som en del af den og lære at de kan handle ud fra den læring de får. De får med 

andre ord en handlingskompetence som er vigtig at få med sig i livets videre færd og øvrige 

sammenhænge.  

Perspektivering 
I forbindelse med at arbejdet på dette projekt, er jeg blevet opmærksom på, at faglig læsning kun er en lille 

del af selve fagets opbygning og forståelsesramme. Selvom forlagsproduceret materiale spiller en stor rolle 

i historieundervisningen, kan et led til at arbejde med historiefaglig viden være en anvendelse udeskole 

pædagogikken i historieundervisningen: 

På skolen er resultatet af konstruktionen historiebogen, lærerens og elevens fortælling etc., der både 

formidler fortiden, men som også bliver et filter mellem fortid og nutid. På museet kan genstandens aura og 

konkrete karakter gøre det muligt for eleverne at nærme sig den forsvundne fortid og give rum for elevernes 

forestillende og historieskabende evner. At studere Solvognen på Nationalmuseet – selv om den er beskyttet 

bag glas – kan give større mulighed for indlevelse og erhvervelse af viden og styrkelse af elevens historiske 

bevidsthed end at se og læse om fænomenet i en historiebog. 

(Pietras og Poulsen 2011, s. 222 linie 10-19) 
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På denne måden kan historiefaglig viden og historiebevidsthed komme udover skolens gængse rammer, og 

elever som måske har læsevanskeligheder, kan agere på lige fod med de andre elever. Samtidig fører 

udeskole tilbage til en fagsproglig tilgang til historiefaget, og kan indgå som en sprogbrugssituation, jævnfør 

Ruth Mulvads sproglige apparat. Her anvender eleverne hverdagssproget til at starte med, men ved at 

eleverne danner fælles erfaring via besøget, og taler om de ting de ser, udvikles deres fagsprog mod det 

mere komplicerede som anvendes i historiefaget. 
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Bilag 1, Indblik og udsyn 5.klasse, side 12-13 Dannebrog 

Tekststruktur Tekst  

1. trin Fænomenet Dannebrog  

2. trin 

Klassifikation og periodicering 

Den 15. juni 1219 var Valdemar 

Sejr på korstog til i Estland.  

 

3. trin Begivenheder og 

forklaringer 

 begivenhed 1 

 

 

 

 

 

 

Begivenhed 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han hær havde slået lejr ved 

Lyndannis. Danskerne klarede sig 

bedre end esterne, og man 

ventede derfor på en ester, der 

ville fortælle, at esterne overgav 

sig. Sådan gik det dog ikke. 

 

Esterne overraskede danskerne 

ved at angribe. Danskerne blev 

presset tilbage og var ved at tabe 

slaget men Gud greb ind, og 

danskerne slog esterne tilbage. 

Det skete ved, da den danske 

biskop Anders Sunesen hævede 

armene mod himlen. Når 

biskoppen strakte armene mod 

himlen, gik danskerne fremad. 

Men biskoppen var en gammel 

ældre mand og havde svært ved 

at holde armene i vejret. Når han 

sænkede dem, gik det godt for 

esterne. Da biskoppen blev blev 

træt, måtte hans hjælpere holde 

hans arme oppe.  

 

Midt i kampens hede åbnede 

himlen sig, og et flag faldt ned på 

danskernes side. Med flaget gik 
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Begivenhed 3 

 

 

 

 

 

Konklusion og konsekvenser 

danskerne fremad og vandt 

slaget. 

 

Flaget fik navnet Dannebrog. Det 

betyder danernes fane. Denne 

historie om slaget ved Lyndannis 

er naturligvis ikke sand. 

Dannebrog faldt ikke ned fra 

himlen. Første gang vi hører om 

Dannebrog er nemlig først 300 år 

efter slaget. 

Det er svært at sge, hvornår 

Dannebrog blev brugt første 

gang. Måske var det ved slaget ed 

Lyndannis i 1219. også selvom 

det ikke faldt ned fra himlen. 

Men det kan også være senere. 
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Bilag 2. tekststruktur i Find –ind i historien 5.klasse s.16 
Tekststruktur Tekst  

1. trin: Fænomenet Valdemartiden 1157-1241  

2. trin: klassifikationen 

Rammen og baggrunden 

Periodicering 

Teser/teorier 

Her skal vi høre om, da Danmark var 

Østersøens Herre. 

 

Da vikingetiden var forbi, var 

Danmark stadig et stort rige. Ganske 

vist regerede danske konger ikke 

længere over England eller Norge, 

men det Sydlige Sverge og Slesvig og 

Holsten hørte stadig til det danske 

rige. 

 

Men et problem var stridigheder 

mellem de mange kongesønner, der 

ønskede at blive konge over 

Danmark(…)Utilfredse hertuger 

kunne gøre livet surt for kongen og 

selv stræbe efter magten. 

Emnet udpeges og 

afgrænses. 

 

Periodicering: Vikingetiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teser/teorier 

3. trin: Forklaring 1.fase 

Begivenheder og forklaringer 

I 26 år, fra 1131-1157 kæmpede 

forskellige kongesønner om magten 

i Danmark. 

Forklaringer generaliserer og 

systematiserer det konkrete 

og det munder ofte ud i 

fagtermer og 

nominalgrupper. 

   

 

3. trin begivenheder Sagnet om Absalon Emnet udpeges og afgrænses 

1.fase begivenhed 1 På Sjælland nær ved landsbyen 

Fjennslev boede en af Danmarks 

mægtigste mænd, Asser Rig. Han 

var af den berømte Skjalm Hvide 

slægt, som havde indflydelse på 

Danmarks historie i mange år. 
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Bilag 3, figur af SFL opbygning. Sprog i skole side 245 

 

 


