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Indledning 
”Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle 

kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange interesse for 

historie1.” Men det kan være svært for elever i den senmoderne verden at forholde sig til emner, 

der ligger tidsmæssigt før det 20. århundrede2. Disse emner ligger så fjernt fra elevernes hverdag 

og livsverden, at de kan have svært ved at spejle sig selv i fortidens historier og problematikker. 

Eller er det egentligt så svært? Det er her man kan finde en af historielærerens vigtigste opgaver. 

Hvordan gør man historiefaget meningsgivende og relevant for eleverne? Og hvordan formår man 

at fange elevernes interesse? 

I det senmoderne samfund handler det altid om at se eleven i centrum3, og arbejde ud fra dennes 

interesser og livsverden. Men hvordan spiller dette sammen med en historiekanon, hvor 

elementer fra en fjern fortid også skal inddrages? Når individet i det senmoderne samfund er 

kulturelt frisat og dermed ikke bundet af tradition og erfaring4, hvad skal man så i grunden med en 

fælles fortid, som repræsenteres gennem historiefaget? 

Læreren er altså nødt til at være den, der gør al historie relevant for eleven. Men hvordan kan 

man så gøre det? Hvordan kan man motivere sine elever til at interessere sig for emner, der ligger 

så fjernt fra deres hverdag?  

Selv husker jeg ikke ret meget fra historieundervisningen, da jeg gik i folkeskole. Dengang var 

historiefaget ikke et eksamensfag og derfor gik mange af timerne i vores udskolingsår til dansk og 

engelsk. Jeg kan svagt huske at vi har haft et emne om stenalderen, men hvad vi lavede mindes jeg 

ikke. Det eneste jeg egentligt husker fra denne undervisning er nogle bøger vi skulle følge med i, 

mens båndoptageren læste op. Indimellem skulle vi også svare på spørgsmål. Det er måske ikke så 

underligt at min interesse for historie var ikke-eksisterende på dette tidspunkt og først blev 

vækket langt senere, da jeg kunne finde mening med dette fag.  

Om samme problematik skriver Gunn Imsen at: ”Elevernes motivation (eller mangel på samme) er 

ikke bare noget individuelt, hvor det handler om at ruske liv i den enkelte elevs aktivitet (…) Skolens 

plads i børn og unges liv er central, men den spiller ikke altid hovedrollen i deres subjektive 

livsverden5” – man kan hermed understrege vigtigheden af en sammenkobling mellem elevernes 

hverdag og det, de lærer i skolen.  

Hvis vi igen vender blikket mod historiefaget, så har jeg flere gange stillet mig selv spørgsmålet ”Er 

det godt nok, at eleverne går ud af folkeskolen og synes at historie har været et meningsløst og 

kedeligt fag? At de ikke kan huske hvilke emner de har haft om og egentligt også er ligeglade?” 

                                                      
1
 Binderup, Thomas (2012), s. 9 linje 1-4 

2
 Haastrup, Lars s. 271 

3
 Ziehe, Thomas (2004), s. 65 

4
 Ziehe, Thomas 

5
 Imsen, Gunn s. 7, m. 
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Denne indstilling har jeg ofte mødt, og møder den endnu, hos nutidens folkeskoleelever på 

mellemtrinnet. Det er dette, der har vækket min interesse omkring emnet. For nej, jeg synes ikke 

det er godt nok! Jeg ville gerne at mine elever kommer hjem fra skole hver dag, og kan fortælle om 

mindst en ny ting de har lært. Derfor er det vigtigt for mig at jeg finder ud af hvordan jeg gør 

historiefaget godt, spændende og ikke mindst interessant for eleverne.  

Der er uden tvivl mange muligheder for hvordan man kan optimere sin undervisning og aktualisere 

denne for sine elever. Men jeg har valgt at se nærmere på hvordan man kan motivere eleverne 

gennem forskellige arbejdsformer og læringsøvelser. Dette har jeg valgt, fordi det var dette jeg 

manglede da jeg gik i folkeskole, og det er det jeg erfarer at andre også har manglet, når jeg 

spørger dem om deres holdninger til faget historie.  

Problemformulering 
”Hvordan kan man gøre historiefaget motiverende og meningsgivende for mellemtrins elever i det 

senmoderne samfund?” 

Læsevejledning/Metode 
Jeg vil dele min opgave op i tre dele. Motivation, Eleverne i det senmoderne samfund samt en 

historiedel. 

Motivationsdelen vil i første omgang være redegørende, med udgangspunkt i Gunn Imsens 

udlægning af begrebet, da hun kobler motivation sammen med eleverne og deres verden. 

Derudover vil jeg skelne mellem indre og ydre motivation, da jeg mener at det især er disse to, 

man arbejder med i historie. Disse vil være baseret på Albert Bandura samt B.F. Skinners teorier. 

Af supplerende materiale har jeg gjort brug af teksterne ”Opkobling og motivation”, ”Forholdet 

mellem motivation og udvikling” og ”At se fremtiden gennem nutidens vindue” i bogen KvaN 78: 

Motivation samt udpluk fra Hans Vejleskovs bog om motivation. 

Afsnittet om det senmoderne samfund vil være en kort redegørelse for hvordan man betegner 

dette ud fra Anthony Giddens teori. I denne del vil jeg også beskrive elevernes livsverden og 

historiebevidsthed med udgangspunkt i Bernard Erik Jensen og Thomas Binderup. Derudover vil 

jeg se på lærerne og elevernes roller i det senmoderne samfund, gennem Thomas Ziehe, hvor jeg 

har taget udgangspunkt i ”den gode anderledeshed” og ”De unge og skolen under en anden 

modernisering” 

Herefter følger delen der omhandler historiefaget, hvor langt det meste analyse foregår. Jeg vil 

beskrive hvordan man gennem historiebevidsthed og forskellige arbejdsformer kan motivere 

eleverne i faget historie. Dette vil jeg gøre ved at inddrage Marianne Poulsens undersøgelse samt 

Andreas Rasch-Christensens Ph.d. afhandling om linjefaget historie. Derudover vil jeg tage afsæt i 

tre forskellige arbejdsformer for at se hvordan eleverne bliver motiveret i de forskellige 
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læringssituationer. Her vil altså være en kobling mellem motivationsdelen og de udvalgte 

arbejdsformer: Fortælling, elevaktiviteter samt klasse- og værkstedsarbejde.  

Fortællingen vil tage udgangspunkt i Jerome Bruners teori om den narrative fortælling, de to 

førnævnte undersøgelser og Erik Lund. Elevaktiviteterne, der er med fokus omkring forskellige 

læringsøvelser, er inspireret af Erik Lund og bl.a. hans TT-strategier og til sidst vil jeg sætte 

klasseundervisning op overfor værkstedsundervisning med udgangspunkt i min praktik og Hans 

Jørgen Kristensen. 

Til sidst vil jeg vha. Youth and History undersøgelsen se på hvilke problematikker der kan opstå, 

når lærerne og eleverne ikke er enige om hvad det egentligt sker i undervisningen. Dette vil jeg 

gøre med udgangspunkt i den danske udgave, Ungdom og historie i Danmark.  

Identifikation af data 
Først på mit fjerde studieår har jeg haft historie som linjefag og af den grund har jeg ikke tidligere 

været i praktik i faget. Jeg føler derfor ikke at mit empirigrundlag fra praktikken er fyldestgørende 

nok og har derfor valgt at kombinere disse erfaringer med erfaringer fra dagsvikariater og et 9 

ugers observationsforløb i en 5. klasse, hvor jeg agerede ”fluen på væggen”.  

Jeg er fuldt ud klar over, at mine undersøgelser alene ikke kan stå som en repræsentativ 

undersøgelse men som en kvalificeret illustration af hvordan tingene kan se ud. Derfor har jeg 

valgt at inddrage en anden undersøgelse, nemlig ”Youth and history”, med udgangspunkt i Vagn 

Oluf Nielsens udlægning omkring ”Ungdom og historie i Danmark”.  

Desuden vil jeg kort inddrage en forundersøgelse jeg lavede i forbindelse med optakten til dette 

projekt omkring folks erindringer fra historietimerne i folkeskolen, da dette skulle be- eller 

afkræfte min teori om elevernes manglende interesse for faget. 

Datamaterialet vil derfor danne grundlag for en undersøgelse og analyse af hvordan man kan 

motivere eleverne i faget samt udvikle deres historiebevidsthed gennem medindlevelse vha. 

forskellige arbejdsformer og læringsøvelser.  

Forundersøgelse 

”Det eneste jeg husker, er en lærer, som skrev noter på tavlen, mens han ihærdigt fortalte om 

diverse historiske hændelse alt imens man sad stille og skulle følge med i en alt for gammel 

historiebog. Død syg undervisning…” Sådan beskriver Mette, der gik ud af folkeskolen i 1998, 

historietimerne. I samme stil beskriver Jakob sine erindringer, trods han forlod folkeskolen små 11 

år senere. Faktisk er der mange, hvis erindringer lyder sådan, omkring deres oplevelse af 

historiefaget i folkeskolen. Sådan lød mine tanker også, og det fik mig til at tænke. Er det ok at 

mine elever siger sådan om min undervisning, når de går ud af folkeskolen?  
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Derfor lavede jeg en ny undersøgelse, hvor 49 personer deltog. Det viste sig, at over halvdelen af 

de adspurgte i alderen 19-54 år huskede historiefaget som kedelig, træls eller umotiverende6. Kun 

femten af deltagerne i undersøgelse huskede historie som sjovt eller spændende. Dette resultat 

gjorde mig endnu mere interesseret i at finde ud af, hvordan man så kan gøre undervisningen god, 

sjov, spændende og ikke mindst lærerig.   

Youth and History  

Youth and History er en europæisk undersøgelse fra 1995, der undersøger eleverne og lærernes 

syn på historieundervisningen. Der er lavet en dansk specialrapport, der hedder Ungdom og 

historie i Danmark. Undersøgelsen søger uddybning af den mentale og sociale virkelighed med 

lærernes syn på den ene side og elevernes syn på den anden7. Den skal ydermere også belyse 

hvorvidt der er sammenhæng mellem folkeskolens formulerede mål og elevernes holdninger og 

forståelse8. 

Helt kort, så dækker den europæiske undersøgelse 26 lande, den skandinaviske dækker 5 lande og 

den danske undersøgelse er foretaget i 51 skoler, af 851 elever og 43 lærere9.  

Undersøgelsen opstiller 6 problemstillinger, hvoraf det kunne være interessant for mig, at se på 

punkterne omkring hvordan eleverne forstår historiefaget og formålet med at beskæftige sig med 

dette, hvilken glæde og interesse eleverne har i at beskæftige sig med historie samt hvad der sker i 

historietimerne og hvad elevernes holdning er til dette10. 

Nim skole 

Nim skole11 er en lille landsbyskole der ligger i Nim, i nærheden af Brædstrup. På skolen er der 

ansat 14 lærere og klassetrinnene går fra 0.-6. klasse, hvor der er 171 elever, fordelt på 8 klasser. 

Det var her jeg gennemførte min 4. års praktik, hvor jeg havde historie i de to 3. klasser. I 3.a går 

der 16 elever, 8 piger og 8 drenge. I 3.b er der 18 elever, 9 drenge og 9 piger.  

Undersøgelsen kan altså ikke kategoriseres som repræsentativ for hele landet eller årgangen, men 

den kan give et kvalificeret bud på en tendens man kan se i folkeskolen.  

I praktikperioden udarbejdede vi en historisk tidslinje og gik derefter i dybden med perioden 

omkring jernalderen. Med udgangspunkt i Hans Jørgen Kristensens definition af forskellige 

undervisningsformer planlagde jeg to forskellige undervisningsforløb i de to 3. klasser. De skulle 

undervises i de samme delemner, men undervisningsformen skulle så være forskellige.  

                                                      
6
 Se bilag 1b 

7
 Rasch-Christensen, Andreas (2012) s. 77 

8
 Nielsen, Vagn Oluf (1998) s. 9 

9
 Ibid s. 7 

10
 Ibid s. 9 

11
 http://www.nimskole.dk 
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I 3.a fokuserede jeg på en mere traditionel klasseundervisning med en introduktion samt samlet 

fortælling om de ting vi skulle arbejde med den dag, elev aktiviteter og en eventuelt opsamling til 

sidst. Alle skulle arbejde med de samme opgaver, men der blev differentieret i opgavernes omfang 

og i kravene til den enkelte. I 3.b gennemgik jeg alle delemner først hvorefter de i fire uger skulle 

lave værkstedsarbejde. 

Lundskole 

Lundskolen12 er en mellemstor skole, der ligger i Lund, udenfor Horsens. På skolen er der 2 spor på 

alle årgangene, hvilket betyder at der er 20 klasser med 425 elever samt knap 40 ansatte lærere. 

Jeg har arbejdet som vikar på Lundskolen siden 2008 og har derfor et stort kendskab til skolen, 

lærerne og de mange af eleverne. 

I forbindelse med min bachelor har jeg været observant i en enkelt klasse på skolen, men har også 

erfaringer fra de forskellige vikariater, hvor jeg har undervist på forskellige årgange på tværs af 

skolen og dermed fået et lille indtryk af de forskellige historielæreres tilgange til historiefaget.  

5.a og historielæreren 

5.a er en dejlig og harmonisk klasse med 18 elever, 7 drenge og 11 piger. Jeg kender klassen godt i 

forvejen, da jeg dækkede et fast vikariat i 2009 i en periode over tre måneder og efterfølgende har 

dækket flere dagsvikariater. Deres historielærer hedder Bent Ole Nielsen og han har undervist i 

historie de sidste 25 år, til trods for han aldrig har haft historie som linjefag. Han har dog altid 

været interesseret i historie og har læst mange bøger for at udbygge sit faglige repertoire.  

Jeg har fulgt klassen i en periode over ni uger, hvor jeg har forsøgt at danne mig et indtryk af 

eleverne i forhold til undervisningen og læreren. Dette har jeg gjort gennem observationer, 

interviews og samtaler med eleverne i undervisningen.  

Interviewene skulle i første omgang kun have været med en 4-5 forskellige elever, men jeg 

vurderede at jeg gerne ville høre alle elevernes holdninger til faget historie, for at danne mig et 

indtryk af hvad eleverne mener om historiefaget. Interviewskemaet, der skabte baggrund for 

samtalerne med eleverne, kan evt. ses i bilag 2. 

Årsplanen følger historiekanonen og klassen var netop ved at afslutte emnet om 

opdagelsesrejsende, da jeg fik lov at deltage i undervisningen. Her havde de især haft fokus på 

Vitus Bering, som lokal person. Herefter startede klassen med et nyt emne omkring renæssancen, 

hvor fokus omhandlede reformationen. Grundet lærerlockouten nåede jeg ikke at få forløbets 

afslutning med, men nåede trods alt at interviewe alle eleverne, og har fået en god idé om at alle 

som minimum havde lært noget nyt. 

                                                      
12

 http://www.lunskolen.horsens.dk 
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Motivation 
”Motivation handler om hvordan følelser, tanker og fornuft vikler sig ind i hinanden og giver farve 

og glød til de handlinger vi udvikler13.” Man kan derfor sige, at motivation er en drivkraft, der 

forårsager handling og aktivitet, samt giver den mål og mening14. Jeg vil her se på indre og ydre 

motivation, da jeg mener at dette er relevant i forhold til min undersøgelse omkring motivation 

gennem arbejdsformer og læringsøvelser.  

Indre og ydre motivation 

Den indre motivation kommer, ifølge Hans Vejleskov, med ægte interesse for et emne eller en 

sag15. Individet er indre motiveret, når de motiverende faktorer kommer fra personen selv, fordi 

aktiviteten/handlingen er tilfredsstillende, interessant og meningsfuld i sig selv16. 

Albert Bandura beskriver det som ”menneskets evne til at se fremad i tid og til at forvente 

resultater af sine handlinger i forhold til det, man mener, man kan klare17.” Banduras teori om 

indre motivation er især bygget op omkring begrebet ”self efficacy”, der dækker over individets 

tro på egen mestring. Han mener nemlig, at det er denne selvtro, der er det centrale i forhold til 

den indre motivation18.  

I læringssituationen kan man altså sige, at aktiviteten, læringen eller arbejdsprocessen holdes ved 

lige, fordi eleven oprigtigt er interesseret i sagen, lærestoffet eller handlingen og føler glæder ved 

denne19.  

Ydre motivation er når man løser en opgave eller aktivitet, for at opnå et bestemt udfald. Et 

individ er ydre motiveret, når det ikke er aktiviteten eller handlingen i sig selv, der er 

tilfredsstillende eller interessant, men den udføres, fordi individet opnår noget, der er handlingen 

uvedkommende20. B.F Skinner beskriver de ydre faktorer, som hhv. positive og negative 

konsekvenser af en bestemt adfærd og at individet gennem belønning og straf kan lære at gentage 

eller undgå en bestemt adfærd21. Man er altså ydre motiveret, når det er de ydre omgivelser, der 

spiller en rolle22. I den effektive undervisning og læringssituation må der derfor være tydelige 

rammer og regler, læreren sætter gennem klasserumsledelse23.  

                                                      
13

 Imsen, Gunn (2006), s. 325 
14

 Ibid 
15

 Vejleskov, Hans (2009) s. 45 
16

 Oplæg 13.03.13, slide 5 
17

 Imsen, Gunn (2007) s. 10 
18

 Oplæg 13.03.13 (Se evt. bilag 4) 
19

 Imsen, Gunn (2006), s. 331 
20

 Oplæg 13.03.13, slide 5 
21

 Ibid slide 6 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
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I læringssituationen vil ydre motivation komme i form af ros/straf, konkurrence, et inspirerende 

læringsmiljø samt en engageret lærer24. Når man er ydre motiveret, er læringen altså ikke længere 

et mål i sig selv25. 

Gunn Imsen beskriver den ideelle undervisningssituation, hvor eleverne altid arbejder og lærer ud 

fra indre motivation, men konstaterer at der med karakterer og forventninger til fremtiden, kan 

finde den ydre motivation som dominerende26. Jeg mener dog at man i den ideelle 

læringssituation vil se elementer fra både den indre og ydre motivation. 

Jeg vil senere bruge denne begrebsafklaring i forbindelse med min analyse af læringsøvelser.  

Eleverne og det senmoderne samfund 

Det senmoderne samfund 

Anthony Giddens anses for at være grundlæggeren af betegnelsen ”det senmoderne samfund”, 

der kort sagt handler om øget velstand og individualisering27. Det har skabt en højere grad af 

refleksion i samfundet, da tro, normer og værdier i højere grad er blevet noget man selv vælger 

eller vælger fra. Alt er muligt, og der er kommet et øget fokus på det at finde sig selv28. Det er 

individet, der er i centrum og det handler om hvad jeg vil.  

Det senmoderne samfund er hyperkomplekst, siger Lars Qvortrup. Intet er længere simpelt og 

alting handler om hvordan man ser tingene og hvilket perspektiv man tillægger disse29. Det 

senmoderne samfund er karakteriseret ved et højt forandringstempo, konstante fornyelser, der 

tages hurtige beslutninger og tidshorisonter forkortes. Alting sker hurtigere30.  

Skal man kort opsummere hvad det senmoderne samfund er, så vil man først og fremmest se 

individet som den meningsgivende instans, der lever i nutiden gennem oplevelser og 

iscenesættelse af sit liv i overflod. Det er en globaliseret verden, hvor man kommunikerer digitalt31 

– hvilket man også kan se i nutidens skoler, hvor eleverne kommunikerer med hinanden via sociale 

medier og Skype samt er flittige bruger af kanaler som YouTube og diverse spil som Go Supermodel 

og Minecraft, hvor de hele tiden kan komme i kontakt med hinanden og andre32.  

Om det individuelle subjekt, beskriver Giddens at hver enkelt må definere sig selv gennem 

refleksive processer og dermed tage ansvar for eget liv og læring samt forholde sig til sig selv og 

                                                      
24

 Oplæg 13.03.13, slide 5 
25

 Skaalvik, Einar M. s. 51 
26

 Imsen, Gunn (2006) s. 332 
27

 http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/k_moe_senmod_samf.pdf 
28

 Ibid 
29

 Brejnrod, Poul (2008), s. 58 midt 
30

 Ibid s. 59 
31

 Ibid s. 66 
32

 Observationer gjort gennem vikariater på Lund- og Nim skole. 

http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/k_moe_senmod_samf.pdf
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egne læringsprocesser. Han kalder det selvidentitetens dannelse i et refleksivt rum. Man kan 

derfor konkludere at ”Individet er det vigtigste, enhver er udstyret med sin egen unikke 

personlighed, hvis udvikling bør stå i centrum for alting33.”  

Elevernes livsverden 

Begrebet livsverden bruges til at beskrive den virkelighed, hvor individet føler sig hjemme og som 

denne føler sig fortrolig med34. Denne livsverden består af tanker og viden samt afspejler den 

måde, hvorpå vi tilgår andre mennesker. Det er her hvor verdenskulturen og verdensviden 

fortolkes, opleves og forventes af den enkelte35. 

En livsverden består af den viden vi har, og er det, der er med til at gøre os til dem vi er. Det er 

igennem livsverdenen at vi kan agere i samfundet og vi formår at interagere med andre individer. 

En livsverden er en personlig ting og kan rumme mange forskellige elementer alt efter hvem man 

er. Dette påvirker også vores måde at lære og forstå på, som i Thomas Binderups eksempel: 

”Ligesom mange kan hente vand ved den samme sø, men ikke får det samme vand i hver deres 

spand, kan historie være til rådighed som det reservoir, hvor man kan hente fortællinger og 

krøniker. Disse fortællinger kan man hente og bruge til at skabe sine egne fortællinger og udvikle 

sin egen historiebevidsthed og skabe mening i egen livsverden.36” 

Ydermere skriver Bernard Eric Jensen, at: ”Mennesker skal kunne spejle sig i de historier, de får 

tilbudt, for at de kan blive klogere på sig selv og deres omverden37”. Dermed vil noget mere 

komplekst kunne forklares ved hjælp af noget mere enkelt og velkendt der inddrager noget fra 

elevernes livsverdener38. Som f.eks. en gang, hvor jeg vikarierede i historie i en fjerde klasse, hvor 

de arbejdede med vikingetiden. Her skulle eleverne bygge vikingebyer og vikingeskibe i spillet 

Minecraft, et spil eleverne var bekendte med i forvejen. Her blev inddraget noget relevant fra 

elevernes hverdag, som de nu kunne koble en undervisningssituation sammen med. Eller som i 

3.a, hvor eleverne gennem narrativ fortælling skulle skrive om fundet af guldhornene og inddrage 

sig selv i historierne.  

Ved at inddrage elevernes livsverden og koble dem sammen med historien, vil de lære at benytte 

og relatere sig selv til den tillærte viden. Dermed vil historiefaget blive relevant for den enkelte 

elev. 

  

                                                      
33

 Brejnrod, Poul (2008), s. 68 nederst 
34

 Binderup, Thomas s. 21 – tekstboks 
35

 Ibid s. 20 midt 
36

 Ibid s. 20, 4. afsnit linje 1-5 
37

 Jensen, Bernard Eric (2006), s. 359, 2. spalte 
38

 Ibid s. 47 



Line Marie Johansen 29109811 03. maj 2013 
Læreruddannelsen i Silkeborg Historie Bachelorprojektet 

  12 af 40 

 

Eleverne i det senmoderne samfund 

Det er vigtigt, at læreren ved hvilken kontekst eleverne lever i, hvordan deres tilværelse ser ud.  At 

eleverne lever i det senmoderne samfund, betyder, ifølge Thomas Ziehe, at eleverne er 

umotiverede og mangler respekt for læreren. De gider ikke! Undervisningen i dag tager 

udgangspunkt i elevernes verden og hverdag, hvilket bliver forventet som en selvfølge, fra 

elevernes side39.  Lærerens opgave går nu ud på at man skal skabe en undervisning, som eleverne 

er interesseret i. Eleverne sammensætter selv deres målestok for hvad der relevant for dem, og 

selvom læreren prøver at finde materiale som eleverne finder interessant, så vil der altid være 

nogen, der alligevel forkaster opgaven40. Som i 3.a, hvor eleverne skulle skrive om guldhornene, 

hvor O. siger at det vil han ikke, for han ”kan ikke skrive”.  Hierarkiet er hermed forsvundet fra 

klasselokalet, eftersom det er helt legitimt at eleverne forkaster lærerens tilbud41.  

I det senmoderne samfund, handler det om at finde sig selv. Men dette kan også være en 

problematik, eftersom andre dimensioner af virkeligheden kan gå tabt, hvis man ikke er nysgerrig 

på andre ting, der måske ikke har med én selv at gøre42.  Ifølge Thomas Ziehe, findes der tre 

reaktionsmønstre, der kan forårsage problemer i undervisningen.  

Den første handler om at eleverne bliver præsenteret for et stof, de allerede kender og siger ”det 

ved vi allerede” eller ”hvad er det nye ved det?” Eleverne får hermed svært ved at være nysgerrige 

omkring emnet. I 3. klasse ville jeg præsentere eleverne for guldhornene, hvortil flere elever sagde 

”dem kender vi allerede – vi har set filmen.” Jeg anede ikke at der var en film, og eleverne fortalte 

mig derfor, hvad de vidste. I dette tilfælde, byggede deres viden på en fiktiv fortælling om at hvis 

man slog guldhornene sammen, så ville menneskene ikke kunne få børn. Derfor fortalte jeg 

eleverne at det var en film, og vi skulle arbejde med nogle andre guldhorn. Heldigvis blev eleverne 

nysgerrige omkring disse andre guldhorn, og undervisningen kunne fortsætte. Men hvad nu hvis, 

de ikke havde taget mine ord for gode varer? Og hvad nu hvis, de kun ville forholde sig til den 

udgave de allerede kendte? Kunne undervisningen så have fortsat?  

Den anden problematik går ud på elevernes ønske om at vide hvad resultatet af en proces er. 

Thomas Ziehe kalder det for et plausibilitets-mønster43, hvor eleverne mere eller mindre 

koncentrer sig om konsekvensen frem for handlingen. I historiefaget kan dette være yderst 

problematisk, da man ofte arbejder med tanker omkring hvorfor noget skete. Som i Erik Lunds 

eksempel omkring læringsøvelsen ”mysterier”, hvor man skal undersøge årsagen til at noget skete. 

I øvelsen om familien Hecht, går det ud på at eleverne skal finde ud af hvad der skete med 

familien. Her søger man altså en proces der giver et resultat. Hvorimod med eksemplet om hvorfor 

kamelen Albert døde, ved eleverne allerede hvad der skete, men skal finde ud af hvorfor. Hvis man 
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kun vil se det færdige resultat – altså målet, så vil opgaven med Albert allerede være løst. I historie 

handler det om at kunne se årsager og konsekvenser, og hvis man kun lærer konsekvenserne, så 

kommer man aldrig op på et metakognitivt niveau, hvor man kan bruge historien og dermed 

udvikle sin historiebevidsthed.  

Det tredje reaktionsmønster tager udgangspunkt i elevens subjektivering, hvormed eleven spørger 

”hvad har det med mig at gøre?”44. Undervisningen appellerer ikke til elevens livsverden, og 

dermed kan eleven ikke spejle sig selv i det, læreren fortæller. Undervisningen er således ikke 

relevant for eleven og han mister interessen. Som i 3.a hvor jeg havde engelsk, og M siger ”Hvorfor 

skal jeg lære engelsk? Jeg skal alligevel aldrig bo i England.” Det er jo svært at argumentere imod, 

og jeg forsøgte på bedste vis at forklare ham hvorfor det kunne være godt at kunne tale engelsk, 

men han var i bund og grund ligeglad, for han havde allerede besluttet sig for at min undervisning 

ikke vedkom ham.  

Så det er altså vigtigt at vide noget om elevernes livsverden, det senmoderne samfund og eleverne 

i denne kontekst, for at kunne tilrettelægge en undervisning, der er tidssvarende og inspirerende 

for eleverne og på den måde kan motivere dem. Man kan jo altid spørge sig selv, om man kan 

motivere nogle, man ikke kender?  

Faget historie 
Alle fag har hver deres måde, hvorpå de anskuer virkeligheden og verden. Der er forskellige 

indholdsområder, metoder, aktiviteter, udtryksformer og procedurer45. Når vi snakker om historie 

som et fag i skolen, så må man have for øje, at faget er mere end blot et skolefag.46 Historie er en 

del af elevernes livsverden og dermed noget, man møder udenfor klasserummet. Det kan være 

når man er på museumsbesøg i sin påskeferie eller når morfar fortæller røverhistorier fra dengang 

han var dreng. Man kan have set noget i fjernsynet eller man kan have diskuteret et historisk 

emne ved middagsbordet. Historiefaget må derfor lære eleverne at reflektere over historien og 

kunne se sig selv i kompleksiteten i samfundet47 og dette sker ved at fokusere på udvikling af 

elevernes historiebevidsthed.   

Historiebevidsthed 

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

fortidsfortolkning, og at fremtiden er til stede som et sæt forventninger48.”  

Historiebevidsthed dækker ifølge Bernard Eric Jensen over hele menneskets eksistensvilkår. Han 

argumenterer nemlig for at der i nutiden indgår erindringer om fortiden, der fortæller os noget om 
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de forventninger der måtte være om fremtiden. Vi bruger altså vores erfaringer til at gøre ting nu 

og dermed sige noget om hvad der senere vil ske.49 

Da vi i 3. klasse arbejdede med emnet omkring jernalderen, diskuterede vi ofte fortids og nutids 

forholdene ved at se på hvordan tingene var dengang og hvordan de er i dag. At de ikke havde 

computere dengang var ikke så revolutionerende for eleverne, men at de ikke spiste slik, kager og 

pandekager, det mente de alligevel var for groft og flere af pigerne syntes at det var direkte synd 

for jernaldermenneskene. Fire måneder efter endt praktik var jeg så vikar i klassen igen. Her 

spurgte jeg eleverne om de kunne huske det vi havde arbejdet med. Jeg var overrasket over at se 

en skov af hænder og elever der kunne fortælle at man ikke kunne gå ned i butikkerne for at 

handle dengang og der ingen penge var så derfor byttede man sine varer, mens andre elever 

fortalte hvordan husene var bygget, hvordan dyrene boede inde i huset og at der ingen elektricitet 

var og derfor havde de bål og fakler. Efter denne samtale måtte jeg altså konkludere at elevernes 

historiebevidsthed var blevet udviklet, da de stadig kan huske de ting, vi diskuterede dengang og 

bruge deres viden til at fortælle om forskellene der var fra dengang og til nu.  

Men historiebevidsthed handler ikke bare om at kunne se en sammenhæng mellem fortid, nutid 

og fremtid. Det handler også om at gøre eleverne opmærksomme på at de ikke blot er 

historieskabte, men også historieskabende50. Uddybende skriver Bernard Eric Jensen: 

”Hvis opgaven er at få børn og unge til at bearbejde og videreudvikle deres historiebevidsthed, er 

det afgørende, at børn og unge for mulighed for at relatere de behandlede emner og temaer om 

andre tider og rum til den tid og det rum, de selv lever i. Det kan gøres ved at bruge det 

dobbeltgreb, der kaldes aktualisering og distancering.”51 

Det handler i bund og grund om at få eleverne til at se, at historie ikke blot er noget, der skete for 

lang tid siden, men at historien hele tiden udvikler sig, og det er de en del af52. Man skal kunne 

bruge historien til at fortælle noget om den tid, vi lever i, i dag. Eleverne skal lære at være 

historiebrugere53. Som i 5. klasse, hvor de skulle arbejde med reformationen. Af erfaring ved jeg, 

at emnet nemt kan gå hen og blive meget tungt og svært at forstå. Heldigvis stod vi i den situation 

at der sideløbende med emnet om reformationen skete det, at paven valgte at træde tilbage. 

Eleverne i 5.a er meget oplyste og derfor havde de set en masse om det i fjernsynet. Disse 

erfaringer brugte læreren så i undervisningen og til at drage paralleller til det feudale samfund og 

både se på de kirkelige- og verdslige forhold. At pavevalget skete på dette tidspunkt, var med til at 

gøre eleverne nysgerrige omkring hvordan tingene hang sammen og derfor blev de interesserede i 

at lære om de ting der skete tidligere, for at forstå hvad der skete i dag.  
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Det er ved at arbejde med elevernes historiebevidsthed som en sociokulturel læreproces, at 

undervisningen bliver meningsgivende for eleverne og motivationen blomstrer. Dog bør man altid 

være bevidst om at udviklingen af historiebevidstheden er en lang og kompleks læreproces, som 

eleverne ikke altid kan udtrykke eller forklare og derfor må man som lærer også væbne sig med 

tålmodighed54. 

Selvom det kan være svært at måle elevernes historiebevidsthed, så kan man med udgangspunkt i 

”Youth and History undersøgelsen” se, at eleverne i al almindelighed godt kan se historiens 

betydning for nutidsforståelsen og en stor del af eleverne er enige i at historie er mere end blot et 

skolefag55. Undersøgelsen viser dog også, at eleverne mener at historie har noget med fortiden og 

nutiden at gøre, men er skeptiske omkring fremtidsdimensionen56. Man skal altså være 

opmærksom på at man ikke glemmer denne sidste dimension, selvom den kan være svær at 

arbejde med. I tredje klasse kunne de nemt sige noget om forskellene mellem jernalderen og 

nutiden, men da eleverne ikke havde haft historie så længe, valgte jeg er droppe den sidste 

dimension. Man bør dog huske på ikke altid droppe denne, for så lærer eleverne jo heller ikke at 

bruge den! 

Motivation i historie – hvordan 
”Motivation spiller en afgørende rolle for lærerprocesser… Hvis eleven er motiveret, så er vi 

allerede godt på vej, mens mangel på motivation kan være en tung dyne at løfte.57”  

Ud fra et konstruktivistisk læringssyn, ligger motivationen i at eleverne skal tilpasse ny viden i de 

strukturer, de allerede har etableret58. Her må man altså medtænke elementer som 

hverdagserfaringer, elevernes livsverden og historiebevidsthed ind, for at udbygge elevernes 

forståelse af omverdenen og dermed motivere dem til læring. Det er i virkeligheden her 

problematikkerne opstår. Læreren ved allerede at det eleven skal lære er vigtigt, men det ved 

eleven ikke, og dermed er det lærerens opgave at oversætte et emne til elevens verden, således at 

eleven accepterer relevansen af det de bliver undervist i59.  

I faget historie, må historielæreren forholde sig til en række aspekter for at etablere en succesfuld 

og motiverende undervisning. Læreren må have en faktuel viden om historie, kunne lede 

elevernes lærerprocesser, etablere gode relationer med eleverne samt skabe et miljø for 
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elevernes læring60. Når disse rammer er fastsat, kan man begynde at tænke på måder, hvorpå man 

kan motivere sine elever. 

Jeg er fuldt ud bevidst om, at man kan håndtere motivationsbegrebet på mange forskellige måder. 

Der er mange forskellige tilgange til begrebet samt mange måder at motivere på. Men jeg har 

valgt at begrænse min undersøgelse til at omhandle hvordan man kan hjælpe med at motivere 

eleverne gennem forskellige arbejdsformer og læringsøvelser. Og her vil jeg igen opsætte en 

afgrænsning af min undersøgelse, da jeg ikke vil gå ind og redegøre for alle de forskellige 

arbejdsformer man kan arbejde med, men blot tage udgangspunkt i dem jeg har arbejdet med, i 

forbindelse med min indsamling af empiri. 

Arbejdsformer 
Når man skal vælge arbejdsform (eller undervisningsmetode), er der et hav af forskellige 

muligheder at vælge imellem.61 Hvilket gerne skulle munde ud i at valg af form og indhold.  

”Form og indhold hænger nøje sammen i elevernes hoveder. Formen bærer, ser det ud til, 

indholdet. Hvis ikke formen er acceptabel, forkastes indholdet. Et indhold kan ikke bære et historisk 

emne igennem et undervisningsforløb, (…) hvis formen ikke er acceptabel.62” 

Det handler altså i bund og grund om at finde en arbejdsform/metode, der kan gøre 

undervisningens indhold acceptabelt for eleven. Igennem formen kan man dermed vække elevens 

interesse for et givent emne. I forlængelse heraf skriver Marianne Poulsen også, at det ikke er så 

underligt at eleverne ikke kan skille form og indhold ad, da disse i grunden hænger ret tæt 

sammen.63 Kan eleverne lide måden at arbejde på, så er indholdet også i orden,64 hvilket også 

tydeligt kom til udtryk i mine samtaler med eleverne fra 5. klasse. Når jeg spurgte eleverne om 

hvad det bedste de havde arbejdet med i historie, så nævnte de alle en eller anden form for 

aktivitet. Museumsbesøg, tegne, læse, lytte osv. De kom med konkrete ting de havde lavet, men 

kunne ikke fortælle mig hvilke emner, de havde haft om. Nogle kunne godt, når jeg spurgte ind til 

det, nævne et emne – det de lige havde arbejdet med, men det var gennem aktiviteterne, de kom 

i tanke om de ting, de havde lært. Her ses altså tydeligt en sammenhæng mellem undervisningens 

form og indhold.  

Jeg vil nu tage udgangspunkt i 3 forskellige arbejdsformer og se på hvordan disse kan være med til 

at motivere eleverne og vække deres interesse for de forskellige emner og for faget historie. 
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Fortælling  

Historiefaget handler blandt andet om, at eleverne skal forstå og forklare ting der er sket – altså 

fortiden65. En god måde at gøre dette på er igennem fortællinger. Der skabes nemlig mening 

igennem fortællingerne.66 Gennem den narrative fortælling bliver man opmærksom på at man er 

en del af en helhed og at noget forudsætter noget andet.67 Ifølge Jerome S. Bruner er det også 

igennem denne, at eleven udvikler sin identitet68 og dermed også sin historiebevidsthed. Eleven vil 

derigennem blive i stand til at se sig selv i det større perspektiv69, hvis han/hun kan spejle sig selv i 

den fortælling, der fortælles. Man kan altså tale om at her sker en form for indre motivation, da 

man gennem en sådan spejling inddrager sin egen livsverden og der vil være en kobling mellem 

ens eget liv og den store historie.  

I 3. klasse skulle eleverne skrive en historie om guldhornene. Som inspiration havde jeg først 

fortalt om hvordan disse var blevet fundet i virkeligheden og hvad der sidenhen skete med dem. 

Herefter skulle eleverne sætte sig ned og skrive en fiktiv historie om hvordan de selv, eller en fiktiv 

person fandt hornene. Mange af eleverne inddrog ting fra deres egen verden f.eks. to piger, der 

gik meget op i heste, var selvfølgelig ude at ride, da en af hestene pludselig får sparket til noget 

nede i jorden. Pigerne forsøger at få det op, men må hente hjælp fra en voksen osv. Her sætter 

pigerne sig altså ned og forestiller sig hvordan situationen havde set ud for dem og dermed ser de 

sig selv, i en alternativ fortælling. Pigerne har i et eller andet omfang kunne identificere sig med 

den historie jeg fortalte og dermed draget paralleller til deres egen virkelighed og været 

motiverede for at skrive deres egen lille historie.    

I et fag som historie, er der en masse viden, der skal formidles videre. Hvad end det er gennem et 

grundbogssystem, en kilde eller en fortalt historie så er fortællingen er en stor del af fagets 

grundessens70. Der er nemlig mange informationer eleverne skal kende og lære og derfor kan 

undervisningen ikke blot bestå af læringsøvelser og aktiviteter71. Endvidere skal man være 

opmærksom på, at det gælder om at finde en balance mellem de forskellige undervisningsformer, 

for selvom eleverne bliver fascinerede af den fortalte historie, så ville de nok hurtigt ændre 

mening, hvis de skulle være passive lyttere, 90 minutter om ugen72. I Youth and History 

undersøgelsen kan man se, at lige knap halvdelen af eleverne mener, at de får noget ud af den 

fortalte historie, hvad end det er læreren eller en anden voksen der fortæller. Og lige så mange 

der har glæde af lærerens fortælling, har også tiltro til at det han siger, er korrekt73.  
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Men hvordan får man så fortalt den gode fortælling? Hvordan får man eleverne med i dialogen 

som aktive lyttere? Eleverne i 5. klasse er alle enige: ”Det handler om lærerens måde at tale til og 

med dem på”. (Og så det faktum, at han er en ældre herre der udviser passion for de fag han 

underviser i). Disse udsagn bakkes op af Hans Jørgen Kristensen (HJK), der skriver at læreren har 

en viden, der gennem verbal formidling må transporteres til eleverne og forsøges erindret af 

eleverne74. Og ligeledes med lærebogen, der gennem læsning må få sit indhold overført til 

eleverne. Denne form for undervisning kaldes for en meddelende undervisning. Fortsat skriver HJK 

at den generelle opfattelse blandt underviserne er, at denne undervisningsform ikke er den bedste 

måde at undervise på og sætter derfor spørgsmålstegn ved hvorfor eleverne så alligevel lærer 

noget?75  

Et kvalificeret bud vil, som tidligere nævnt, være fordi at elevernes livsverden inddrages i 

fortællingen, og derfor giver fortællingen mening for dem. Et andet bud kunne, ifølge HJK være at 

det handler om underviserens måde at undervise på, når han gennem fortællingen lader eleverne 

være medtænkende og bidrage til fortællingens forløb, eller han formår at appellere til elevernes 

sanser og følelser og på den måde får eleverne til at leve sig ind i fortællingen76 - Nøjagtigt som 

eleverne i 5. klasse fortalte, da de snakkede om de ting, de godt kunne lide ved at have historie. 

Eller som i 3. klasse, hvor vi undersøgte forskellige moselig, ved at se på forskellige billeder på 

smartboardet kombineret med informationer om hvordan moselig opstår, og hvem 

Grauballemanden, Tollundmanden eller de 2000 krigere ved Skanderborg var. Her var der 

mulighed for at eleverne kunne tænke med, stille undringsspørgsmål og blive inspireret gennem 

lytte-, føle- og synssanserne. Eleverne blev altså aktive deltagere i fortællingen. 

En samtale i 3.b forløb således, efter jeg havde forklaret hvordan der ingen ilt er i moserne og 

hvordan de døde kroppe derfor forstener. 

Maria: Kan man godt lave et moselig selv? 

Mig: Det tager rigtig mange år – hvor mange år var det siden at Grauballemanden levede? 

Frederik: Omkring 2000 år 

Mig: Så det kan godt være det bliver lidt svært 

Tænke pause 

Maria: Hvad så hvis man tog en barbiedukke? 

Mig: Den har jo ikke været levende, så det er ikke helt det samme. 

Maria: Men hvis nu hvis man tager en solsort og ligger i en mose? 

Mig: Jeg tror stadig det ville tage alt for lang tid. Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes I skal vente 

til når I bliver lidt ældre og skal have fysik. Så skal I spørge jeres fysiklærer om det kan lade sig gøre 

at lave sådan et forsøg. 
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Her kan man se en elev, der er blevet opslugt af en fortælling, og ønsker selv at undersøge sagen 

nærmere. Jeg havde på intet tidspunkt forestillet mig et spørgsmål af denne karakter, men det 

viser tydeligt at engagerede elever, der er medtænkende og stiller undrende spørgsmål, kan se sig 

selv i fortællingen og derfor bliver motiverede og nysgerrige i ønsket om at lære mere. Flere af 

eleverne hoppede efterfølgende med på Marias tanker og overvejede hvordan man selv kunne 

lave et moselig.  

Er man som lærer en god underviser i historie er man først og fremmest en god formidler77. Dette 

stemmer også overens med Marianne Poulsens undersøgelse, hvor hun når frem til den slutning at 

fortællingerne sætter sig fast og har betydning, når den fortælles af en person, eleverne har et 

tilhørsforhold til78. Endvidere fortsætter hun, at eleverne finder fortællingerne gode, når de er 

sjove og fortæller noget om nogle personer der sagde noget eller gjorde noget eller hvis de kan 

relatere dem til deres egen familie79. Hertil kan findes endnu et eksempel i 3. klasse, hvor vi 

snakkede om Grauballemanden og andre moselig. Da eleverne ser billedet af manden var der flere 

af eleverne der kunne fortælle at de havde været på Moesgård museum og se ham. Så kunne de 

bidrage til fortællingen omkring ham, og kom med mange gode forslag til hvordan han kunne være 

død dengang. På den måde havde de en oplevelse, de kunne relatere fortællingen til og i stedet 

for at det blev en distanceret fortælling, blev den i stedet nærværende og aktuel. Eleverne blev 

nysgerrige og fik lyst til at udvide deres videns horisont yderligere.  

Eksemplerne viser altså, at så længe man blot er opmærksom på at inddrage eleverne så de ikke 

blot sidder som passive lyttere, så kan man alligevel godt motivere eleverne til læring, gennem 

fortællingerne. Desuden kan man gøre fortællingen indre motiverende, fordi eleverne forholder 

sig til fortællingen på den måde, som den passer ind i netop deres livsverden. Fortællingen kan 

altså ikke blot stimulere den indre motivation, men er på samme grundlag en form for 

undervisningsdifferentiering.  

Elevaktiviteter 

”Eleverne lærer ikke blot af læreren, de lærer også af hinanden og af sig selv80.” 

Selvom fortællingen kan bidrage med gode inputs til undervisningen, kan dette altså ikke stå 

alene. Vi må variere, differentiere, tænke ud af boksen osv. Det handler ikke blot om at eleverne 

skal tilegne sig viden om stoffet, det handler også om at de skal blive klogere på sig selv og deres 

egen læring81.  

Når man snakker om elevaktiviteter, herunder forskellige læringsøvelser, er det svært ikke at lade 

sig inspirere af Erik Lunds TT-strategier, der er gode redskaber til, hvordan læreren kan opbygge en 
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vekslende undervisning, hvor eleverne også kommer på banen82. I bund og grund handler hans 

teorier om at der i undervisningen skal være lidt læsning og meget tænkning. Svarene skal ikke 

være givet på forhånd og det gælder ikke om at gætte hvad læreren tænker. Derimod handler det 

om at eleverne skal udvikle deres metakognitive færdigheder, ved at konstruere ny viden, ud fra 

den viden de allerede har tilegnet sig, gennem dialog og gruppearbejde83. Med disse tanker har 

Erik Lund opstillet en måde, hvorpå man kan strukturere sin undervisning gennem fem faser. 

Derudover har han konstrueret en række læringsøvelser, man med fordel kan inddrage i sin 

undervisning. 

Læringsøvelse: Én må ud 

En-må-ud øvelsen går kort sagt ud på, at man har fire billeder, hvoraf det ene ikke passer ind og 

må pilles ud. Man kan sammenligne konceptet lidt med tip en 13’er, hvor eleverne skal skrive 

nogle spørgsmål som andre så skal finde svar på. Begge øvelser kan bruges som en 

evalueringsform, for at se hvor meget viden eleverne har tilegnet sig igennem et forløb, da de skal 

finde frem til nogle rigtige svar. Alligevel adskiller en-må-ud sig fra tip en 13’er mærkbart, da man i 

denne øvelse ville kunne argumentere for at der findes flere korrekte svar imod det ene rigtige 

svar. 

En øvelse som denne kan motivere eleverne gennem konkurrence, fordi eleverne f.eks. kunne lave 

nogle opgaver, som de andre (måske) ikke kan gætte, eller fordi de gerne vil demonstrere overfor 

læreren, klassekammeraterne og dem selv, at de har lært noget. Dermed kan man argumentere 

for at der kan være en ydre og indre motivation ved en øvelse som denne. Den ydre  motivation i 

form af konkurrencen, hvor det handler om at klare sig godt og måske endda imponere læreren og 

de andre elever. For nogle handler det måske om at vinde en lille præmie, for andre kan det være 

æren der står på spil. Arbejder man ikke med øvelsen som en konkurrence men i stedet som et 

gruppe arbejde, kan den være indre motiverende, da eleverne gerne vil klare sig godt og inderligt 

ønsker at blive klogere på emnet.  

Rollespil 

I en simulering (rollespil) arbejder man med historiske situationer, som om de endnu ikke var 

hændt. Eleverne deltager derved i en historisk proces over tid, som de ikke nødvendigvis kender 

resultatet af84. Der behøver ikke nødvendigvis være noget manuskript med replikker, men man 

udlever bare, det man tror der ville ske85. Med øvelser som dette kan man opstille kontrafaktiske 

situationer og lade historien leve igen. Vigtigt for sådan en øvelse er dog at vi har noget 

baggrundsviden, så vi ved hvordan livet blevet levet på den pågældende tid og hvordan folk 

reagerede på forskellige situationer86. 

                                                      
82

 Lund (2009), s. 78 
83

 Ibid s. 82 
84

 Ibid, s. 135 
85

 Ibid 
86

 ibid 



Line Marie Johansen 29109811 03. maj 2013 
Læreruddannelsen i Silkeborg Historie Bachelorprojektet 

  21 af 40 

 

At spille rollespil er ikke nødvendigvis en del af den vante skolegang, og dermed bliver 

øvelsesformen ny og spændende. Min undersøgelse på Lundskolen viste at gennemsnittet helst 

ville arbejde med forskellige aktiviteter og med Marianne Poulsens teori om at det er formen, som 

bærer indholdet, så vil sådan en øvelse kunne motivere eleverne til læring. Hvis man præssenterer 

opgaven korrekt, vil den give mening og virke interessant for eleverne og dermed vil de være indre 

motiverede til at sætte sig ind i øvelsen og historien bag.  

Tegning 

Flere af eleverne, både drenge og piger, udtalte ved interviewene, at det bedste ved historie er når 

de får lov at tegne ud fra noget man har læst. Så husker man det bedre og det er sjovt. 

I 3.a skulle de, da de hørte fortælling om guldhornene tegne disse efter et billede på 

smartboardet. Og i 5.a skulle de tegne det feudale samfund ind i en hierarkisk pyramide, for 

derefter at forklare for klassen hvordan de forskellige ”niveauer” så ud. 

Med disse tegninger kunne eleverne koble fortællingerne sammen med noget visuelt og på den 

måde kan de huske, hvad det var de lærte om den dag og kunne genfortælle flere uger efter. 

Interessen for emnet bibeholdes og gøres dermed mere nærværende. På den måde holder 

eleverne sig motiverede, fordi lysten til at arbejde stadig brænder. Desuden fortæller min erfaring 

mig, at man på mellemtrinnet sjældent får lov til at tegne. Når man så endelig får lov og tilmed 

også kan bruge det til noget, så er der rigtig mange, der nyder at få lov til at tegne. 

Klasseundervisning vs. Værkstedsarbejde  

Klasseundervisning er en undervisningsform, hvor læreren underviser et større antal elever på én 

gang, hvor alle eleverne arbejder med de samme opgaver og løser disse på mere eller mindre 

samme måde og inden for samme tidsramme. Undervisningen er en verbal formidling af viden fra 

lærer til elev og elevarbejdet bærer præg af både induktive og deduktive fremgangsmåder87.  

Værkstedsundervisning består af en række værksteder, læreren har udarbejdet. Det er vigtigt at 

hvert værksted har en overskrift samt en ramme for arbejdsopgaven/aktiviteten. Der vil ofte være 

tale om opgaver af praktisk eller manuel karakter, hvor eleverne kan arbejde med alle deres 

sanser og praktiske evner. Læreren giver ofte en introduktion til værkstedsarbejdet, hvorefter 

eleverne kan vælge sig ind på den ønskede aktivitet88.  

Jeg vil forsøge at sætte de to undervisningsformer op overfor hinanden, med udgangspunkt i min 

praktik for at se om der var forskel på udbyttet af undervisningen i de to klasser. Ud fra min 

forundersøgelse kan jeg læse, at de fleste mener at man med en varieret undervisning ville have 

fået mere ud af timerne og have fundet faget mere interessant. Da min praktikperiode var relativt 

kort, vil jeg ikke kunne undersøge dette aspekt, da min måde at undervise på altid vil have været 

anderledes, end hvis klassens historielærer havde undervist. Derimod kan jeg se på om eleverne 
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har lært mere/mindre ved at benytte enten klasse- eller værkstedsundervisning. Dette kan jeg 

bl.a. se ud fra de produkter eleverne producerede, observationer, samtaler på klassen og ikke 

mindst i den skriftlige før- og slutevaluering89. 

Målet for begge klasser var det samme og ligeledes var den baggrundsviden, jeg introducerer dem 

for. Forskellen ligger primært i den måde hvorpå eleverne skulle arbejde med opgaverne på. I 3.a, 

hvor de havde klasseundervisning, startede jeg hver gang med at lave en fælles gennemgang af 

det emne vi skulle arbejde med. Det kunne være en fortælling om fundet af forskellige moselig, 

oplæsning af Adam Oehlenschalgers digt om guldhornene, billeder af guldhornene o.l Derefter 

skulle alle elever i gang med en eller anden aktivitet. Den dag vi arbejdede med guldhornene skulle 

eleverne skrive et digt om hvordan guldhornene blev fundet. Alle eleverne fandt blyanter og 

kladdehæfter frem, men efter meget kort tid blev mange af dem urolige og det viste sig at langt de 

fleste elever ikke var gået i gang med opgaven. Det var simpelthen for svær en øvelse. Så sagde jeg 

at de selv kunne finde på en historie, men der var stadig en del elever der ikke kunne komme i 

gang og til dem sagde jeg at de skulle skrive noget af det, jeg havde sagt. Endnu var der nogle 

elever der ikke kom i gang, under den begrundelse at de ikke kunne skrive. Så de fik til opgave at 

tegne fundet af hornene. Målet var egentligt at alle skulle læse deres fortællinger op for klassen, 

men jeg måtte se mig tilfreds med at alle i det mindste lavede et eller andet fagligt. Lidt 

elevproduceret materiale er bedre end ingenting. Men i deres slutevaluering var det kun meget få 

af eleverne, som nævnte guldhornene. Derfor må jeg konkludere at denne måde at arbejde på 

ikke appellerede til elevernes motivation. Det var ikke en læringsøvelse, der appellerede til 

eleverne og resultatet blev også derefter, historierne blev nemlig kedelige og fantasiløse. Heller 

ikke i b-klassen, hvor de havde værksteder, var denne øvelse den mest tiltalende. Der var ingen, 

der valgte guldhornene som deres første prioritering, men i anden runde var der lidt flere og da vi 

afsluttede forløbet var ca. halvdelen kommet omkring denne workshop, med nogle ganske 

acceptable historier og digte om guldhornene.  

Hvad kan vi så bruge denne iagttagelse til? Vi kan bruge den til flere ting. Dels kan man bruge den 

til at sige noget om hvornår og hvordan eleverne lærer noget. F.eks. som resultat af en social 

praksis, hvor eleverne i grupper arbejder hver for sig i en social enhed (værksteder) eller arbejder 

decideret i grupper og opnår følelsen af at være en del af et fællesskab90. Det fortæller os også, at 

når eleven er medbestemmende og en aktiv del af udvælgelse af aktivitet o.l. så viser de større 

engagement, end når læreren bestemmer hvad de skal gøre og hvornår.  

En øvelse er altså ikke nødvendigvis en dårlig øvelse, bare fordi eleverne ikke accepterer den i 

første omgang. Nogle gange kan det handle om introduktionen til en opgave, andre gange om 

hvilken tid på dagen man arbejder. I eksemplet ovenfor tog mange af eleverne simpelthen afstand 

for arbejdsformen, hvor jeg valgte opgaven, og gav op. Eleverne ville groft sagt ikke tvinges til at 
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skulle arbejde på en bestemt måde, med en bestemt opgave, hvor man tydeligt ser i b-klassen, 

hvordan det frie valg var med til at gøre opgaven acceptabel. Måske var opgaven bare for 

”normal” i forhold til den måde de arbejder på i dansk? 

Opsummering 

Så hvordan lærer eleverne noget i historie? Og hvordan motiverer vi eleverne til at interessere sig 

for de emner, de skal arbejde med?  

Man motiverer eleverne gennem udvikling af deres historiebevidsthed. Dette dækker over 

inddragelse af elevernes livsverdener og har til mål at man kan bruge historien til noget. At 

arbejde med historiebevidsthed er altså at arbejde med elevernes motivation91. Læring er en aktiv 

proces, der bygger på elevernes egne forudsætninger, interesser og aktive medvirken92. 

Piaget mente, at læring finder sted imellem eleven og omverdenen, med begrebet adaption, der 

beskriver hvordan eleven sammenkobler sine kognitive skemaer med omverdenen93. Gennem den 

narrative fortælling, kan man lave en kobling mellem elevernes livsverden og historien. Dog skal 

man være opmærksom på at man ikke blot skal arbejde med fortællingen, men inddrage 

elementer som kildekritisk tænkning og elevernes analytiske tilgang til faget. Eleverne skal have 

mere end én arbejdsstrategi, så de kan tilgå faget på forskellige måder. Derfor kan man ikke, som 

Andreas Rasch-Christensen forskning peger imod, sige at historiefaget kun består af narrative 

fortællinger94, fordi eleverne da vil miste interessen, som min undersøgelse peger på. Det må ikke 

blive for ensformigt.  

Brug af forskellige læremidler er nødvendigt i alle former for undervisning, og er forudsætninger 

for at læreprocesserne finder sted. Man kan dog ikke med sikkerhed vide om noget virker, før man 

har taget det i brug, da alle elever, skoler og klasser er forskellige95. Noget der virker i den ene 

klasse, virker måske ikke i den anden, og derfor kan man ikke sige at noget 100% vil være 

motiverende for eleverne, men man kan pege på en tendens, der siger at når man gør sådan og 

sådan, så vil mange være motiverede og have lyst til at arbejde med det emne, man nu engang 

skal i gang med. Endnu engang må man henvise til Marianne Poulsens begreb om formen der 

bærer indholdet. Hvis man sælger varen godt, så skal det hele nok gå. 

Det viser også en tendens til at et bredt udvalg af læringsøvelser er med til at motivere eleverne, 

fordi de da ikke ”bare gør som de plejer”, men også prøver nogle nye og anderledes ting. 

De læringsøvelser og arbejdsformer jeg har udvalgt kan både være motiverende og 

demotiverende for eleverne. Som i eksemplet med klasseundervisning, hvor jeg viser den negative 
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side af sagen, men i andre situationer ville eleverne måske have været motiverede alligevel? F.eks. 

i matematik. Min erfaring viser blot, at klasseundervisning, i faget historie, ikke viser sig som en 

motiverende arbejdsform, hvilket min forundersøgelse også lægger op til, hvor de adspurgte siger 

at historieundervisningen var kedelig, fordi man altid skulle læse en tekst og svare på opgaver96.  

Historie i det senmoderne 
Thomas Ziehe skriver, at ”… kontrasten til tidligere tider blegner, vi har vænnet os af med at 

beundre den og med at undre os97.” 

En problematik 

Det er interessant at se på hvordan hhv. lærerne og eleverne ser på historieundervisningen. På 

seminariet snakker vi altid om hvordan vi skal differentiere undervisningen, fokusere på den 

enkelte, sætte frie rammer og implementere eleverne i de forskellige beslutningsprocesser. Men 

hvad er det egentligt eleverne ønsker?  

Youth and History undersøgelsen viser, at eleverne ikke er fascinerede af historieundervisningen. 

Faktisk er det kun 16%, der synes det er fascinerende og sjovt at arbejde med historie hvorimod 

56% ikke synes om det98. Dette afspejler min forundersøgelse, hvor de adspurgte synes at historie 

var kedeligt og uinteressant.  

Nogle af de ting der scorer lavest point i undersøgelsen er historiebøgerne, historiske kilder og 

romaner. Dette finder eleverne ikke glæde ved. Til gengæld er de straks mere positive omkring tv-

programmer, film, lærerens fortælling samt ekskursioner som f.eks. museumsbesøg99. Nogle af de 

ting, man måske ikke møder så ofte i undervisningen? Vi er tilbage ved snakken omkring form og 

indhold, hvor undersøgelsen her peger på, at de ting man ikke gør så meget i, i undervisningen 

virker mest appellerende på eleverne. Men hvis man altid var på tur eller altid så film, ville 

historiebøgerne så blive den mere spændende arbejdsform at benytte?  

Problemet opstår netop, hvis eleverne ikke accepterer formen og dermed undervisningens 

indhold100. Men hvis man har et stort repertoire af læringsøvelser og arbejdsformer, vil 

undervisningen så i sig selv også blive mere spændende? I og med at undervisningen ikke længere 

ville være forudsigelig? Som i 5.a hvor eleverne elskede at lave tip en 13’er. Men nu hvor de laver 

det hele tiden, så er det ikke så spændende længere. Eller hvis man ikke altid skulle lytte til 

båndoptageren, følge med i bogen og svare på spørgsmål, ville det så være sjovt? –En gang i 

mellem? 
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På mellemtrinnet, hvor jeg har indsamlet det meste af min erfaring, finder jeg det svært at være 

opmærksom på at eleverne skal være medbestemmende. I 3. klasse, hvor de kun havde haft 

historie i et par uger havde jeg personligt meget svært ved at slippe tøjlerne. Men alligevel kunne 

jeg, gennem værkstedsarbejdet se, at eleverne fik meget ud af at de selv måtte vælge hvad de ville 

lave. En af drengene, S, er meget træt af at gå i skole, og giver nemt op, når opgaverne bliver for 

svære. Han kan være svær at få til at arbejde i længere tid af gangen. Men da han fandt ud af at 

han selv kunne vælge hvad han ville arbejde med, kunne det næsten kun gå for langsom med at 

komme i gang. Og efterfølgende var han altid glad når vi skulle have historie og ivrig for at komme 

i gang. Så selvom det måske virker svært at slippe tøjlerne, så er det vigtigt at man gør det i mere 

eller mindre omfang engang imellem, så eleverne kan føle glæde ved det de arbejder med. Det 

kunne også være at man lavede to-tre forskellige opgave ark og så kunne eleverne selv vælge 

hvilket ark de arbejder med. Lidt har også ret, og personligt har jeg erfaret, at det gavner rigtig 

mange elever. Så selvom jeg, som lærer, har fastlagt det overordnede emne og alle de ting vi 

arbejder med, så kan jeg stadig give plads til eleverne, og dermed gøre dem interesserede i at 

lære. 

Elevernes vs. Lærernes syn på historieundervisningen  

Youth and History undersøgelsen viser, at der er uenigheder mellem lærerne og eleverne om hvad 

der egentligt foregår i historietimerne.  

Uenighederne går først og fremmest på, at lærerne mener, at det er kilderne, der udgør det 

centrale i undervisningen, men dette har eleverne ikke registreret. Dernæst handler det om at 

lærerens fastsatte mål for undervisningen ikke stemmer overens med elevernes opfattelse 

heraf.101 Af eksempler på dette, skriver Andreas Rasch-Christensen at et af de vigtigste mål for 

læreren er at eleverne skal kunne bruge historien til at sige noget om nutiden med, men ud fra 

svarene i undersøgelsen, er dette budskab ikke blevet fanget af eleverne102. Endvidere fortsætter 

han at eleverne er meget interesserede i deres private familiehistorier og dette er ikke et element 

lærerne inddrager i deres planlægning af undervisningen103. En tredje problematik, der fremgår af 

undersøgelsen, er at megen af undervisningen er lærebogsstyret og denne undervisningsform ikke 

støtter eleverne i deres historiebrug. Desuden anerkender eleverne ikke, som før beskrevet, denne 

arbejdsform, som værende attraktiv og inspirerende104.  

Det interessante ved denne undersøgelse er, at undervisningen peger på en mangel på 

kommunikation mellem lærerne og eleverne.  
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Hvad kan man så gøre for at undgå disse komplikationer? 

Undersøgelsen anbefaler, at man arbejder med en stor variation af undervisningsmetoder og 

undervisningsmidler. Man skal passe på med ikke at lade lærebogssystemet blive for styrende, da 

man da kun vil arbejde med den ”store historie” og dermed glemme den ”lille historie”105. En 

måde hvorpå man dog kunne inddrage elevernes egne historier, er ved at arbejde med Erik Lunds 

didaktiske projekt om digitale familiefortællinger106, hvor eleverne skal arbejde med deres egen 

familiehistorie og sætte den i perspektiv til den store historie. Her igennem skal eleverne forsøge 

at se sammenhænge mellem deres egne historier og den fælles historie ved brug af medier og 

arbejde med de forskellige sanser. Samtidig arbejder eleverne med kildekritisk tænkning, da de 

selv skal ind og finde relevant materiale. 

Ved at lave en kobling mellem den lille og den store historie, vil man også kunne skabe 

sammenhæng mellem hverdagslivets historiebrug og historiedidaktik. Man skal også være 

opmærksom på at historie læres andre steder end i skolen, og derfor altid være omstillingsparat 

og klar til at inddrage den viden eleverne allerede har107. 

At undervisningen ikke skal blive for lærebogsstyret har jeg allerede været inde på i forbindelse 

med klasseundervisning. En måde hvorpå man kunne vende motivationen på, ville være ved at 

variere sin undervisning og gøre den uforudsigelig.  

Hvis man vil se sammenhæng mellem lærerens undervisning og undervisningens mål, kunne man 

f.eks. som Bent Ole, lave en dagsplan, der er tilgængelig for eleverne, så de kan se hvad det er de 

skal lære, og hvordan de skal lære det. Så vil målet fremgå tydeligere og eleverne vil (måske) 

kunne følge lærerens hensigt med undervisningen. 

Konklusion  
Youth and History undersøgelsen, der er lavet i slutningen af 90’erne viser, at eleverne ser 

historieundervisningen som kedelig og uinteressant. Min forundersøgelse viste at folk der gik ud af 

folkeskolen i midten af 00’erne mente det samme. Det ville have været ideelt at undersøge hvad 

eleverne der går ud af folkeskolen i dag mener. I stedet har jeg set på hvad elever i 3. og 5. klasse 

mener om faget historie. Nogle er mere positive end andre, men for kort at opsummere, så kan 

eleverne godt lide når de selv er en del af undervisningen. De kan godt lide at få historien fortalt, 

når fortælleren (læreren) formår at gøre fortællingen spændende og relevant. De vil gerne have 

en relevant undervisning, hvor de selv bliver en del af historien. De stiller krav til læreren – det er 

ikke i orden at køre alt ”på rutinen” – de vil have variation og nytænkning. De vil gerne lære, men 

man er som lærer nødt til at skabe rammerne for et motiverende læringsmiljø.  

                                                      
105

 Rasch-Christensen, Andreas (2010), s. 57  
106

 Lund, Erik (2009) 
107

 Rasch-Christensen, Andreas (2010) s. 68 



Line Marie Johansen 29109811 03. maj 2013 
Læreruddannelsen i Silkeborg Historie Bachelorprojektet 

  27 af 40 

 

Historiefaget bliver meningsgivende for eleverne, når man inddrager deres historiebevidsthed, der 

også er en motivationsfaktor. Husker man at medtænke elevernes livsverden, vil man opnå 

undervisningsresultater, hvor eleverne er engagerede. Man bør altid huske på, at 

historiebevidstheden altid er under konstruktion, og at viden hele tiden kan fornyes eller 

opdateres108. Bliver undervisningen for kedelig eller perspektivløs, vil eleverne fravælge 

historieundervisningen109, og det er det, vi skal undgå. 

Motivation er et vidt begreb, men arbejder man med elevernes indre og ydre motivation, er man 

nået en lang vej. Nogle gange skal vi finde øvelser, der er indre motiverende for eleverne, hvor der 

er en drivkraft, der gør dem nysgerrige og interesserede. Andre gange skal vi opmuntre til 

konkurrence, hvor eleverne f.eks. kan konkurrere om en præmie eller man kan opstille et point 

system. Der skal altid være et mål med undervisningen. Det kan være at man har opstillet disse fra 

starten og eleverne derfor ved hvad de skal kunne til sidst – på ekskursion, quizze o.l., eller måske 

vise en film for at arbejde med forskellige typer af kilder. Mulighederne er mange – kun fantasien 

sætter grænser. 

Endvidere skal eleverne lære at bruge historie. Historie er ikke et dødt fortids-fag og eleverne skal 

lære at kunne se nogle ting gennem historien. At kunne argumentere gennem historien og dermed 

sige noget om fremtiden110. Dette er et stort mål, men når læreren har fokus på dette aspekt, så 

vil eleverne følge trop.  Først da, vil historiefaget være meningsgivende for eleverne! Når eleverne 

kan se, hvad undervisningen kan bruges til, da vil det hele gå op i en højere enhed. Som i en artikel 

jeg læste på tv2.dk, hvor en elev udtaler sig om lærerlockouten ”at de to parter bør lukkes inde, 

som ved pavevalget, og ikke komme ud igen, før de er blevet enige111.” her kan man se at eleven 

bruger historien til at se noget med. 

Spørgsmålet er stadig, hvordan man så får alle disse elementer til at gå op? I arbejdet med 

bachelorprojektet, er jeg blevet bevidst om at en varieret undervisning er vejen frem. Det er 

formen der bærer indholdet og så længe læreren formår at præsentere emnet godt, så vil største 

delen af eleverne acceptere dette og få noget ud af undervisningen. Historielæreren bør altså 

arbejde med forskellige arbejdsformer og variere disse og desuden gøre brug af mange forskellige 

læringsøvelser. På den måde vil eleverne sige ”kan I huske dengang vi havde rollespil?” og så kan 

de ellers fortælle om de ting de lærte, frem for ”Vi lavede altid det samme, så jeg kan ikke helt 

huske noget”. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer de ting, vi har lært. Og ved at arbejde med en bred 

vifte af undervisningsformer, vil hukommelsen blive stimuleret på forskellige måder, og dermed er 

det også en motivationsfaktor, fordi eleverne ikke kan forudsige, hvad de skal forvente af 

undervisningen. Flere af femteklassesdrengene udtrykte at: ”Dengang vi havde X, skulle vi altid 

lytte til det hun læste op, og svare på spørgsmål. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi havde om.”  
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At vi arbejder med elever i det senmoderne samfund, er også en vigtig faktor, når vi taler om 

læring. Man bør altid kende sine elever, og vide hvilken kontekst de indgår i. Det handler om at 

finde sig selv, og alting skal handle om det enkelte individ. Der er frie tøjler og frie valg. Enhver er 

sin egen lykkes smed. Men som Thomas Ziehe beskriver, så ønsker eleverne faktisk at der 

opsættes rammer og krav til dem. De kan ikke håndtere al den frihed, og svæver rundt i et 

samfund, hvor alle døre står åbne, men hvor det er svært at træffe valg og beslutninger. På den 

anden side skal eleverne også have lov til at være medbestemmende i undervisningen og mange 

taler om ”ansvar for egen læring”. Men vi må som lærere forsøge at finde en gylden mellemvej. Vi 

må sætte nogle faste rammer op, og inden for disse give eleverne nogle valg, så de alligevel er en 

smule medbestemmende uden at skulle styre det hele.  

Hermed kommer vi igen tilbage til elevernes historiebevidsthed og livsverden. For vi skal jo tage 

udgangspunkt i den enkelte. Men nogle gange må vi altså trække en streg i sandet. Vi må tilpasse 

eleverne til vores undervisning og ikke den anden vej rundt. Som i min forundersøgelse, hvor 

mange har svaret at de gerne ville være undervist i nogle flere krige. Men hvis det er det eneste 

eleverne interesserer sig for, så kommer man aldrig hele vejen rundt. I stedet må man finde 

elementer i et hvert emne, der kunne interessere den enkelte. F.eks. med jernalderen, hvor vi 

lavede en fiktiv smedje og hvor eleverne kunne handle med våben de enten havde printet ud fra 

internettet eller selv tegnet af. Desuden fandt jeg en artikel om 2000 jernalderkrigere, som var 

blevet fundet ved Skanderborg, som jeg tog med og viste til eleverne. Hvis de, der deltog i min 

forundersøgelse, var blevet præsenteret for samme elementer, ville de så stadig mene at historie 

var irrelevant og kedeligt?  I hvert fald ramte jeg ned i nogle af elevernes livsverdener alligevel, 

selvom emnet måske ved første øjekast ville virke fjernt og distanceret.  

Historiefaget behøver altså ikke at være kedeligt, tørt og trist. Det handler om at læreren er en 

god fortæller, der ved mange ting, og som ikke er bange for at prøve nye ting med eleverne. Man 

skal kende sine elever og så skal man være klar til at omstrukturere sin undervisning, hvis tingene 

ikke går som man havde forventet. Det kan godt være at man selv mente at det var en god øvelse 

eleverne skulle arbejde med, den pågældende dag. Men hvis eleverne ikke er enige, så falder det 

hele til jorden. 

Fokuserer man på at arbejde med elevernes historiebevidsthed, gennem inddragelse af deres 

livsverdener og historiebrug, og ved at bruge mange forskellige arbejdsformer og læringsøvelser, 

vil man altså kunne motivere eleverne og gøre dem til en del af historien. Og de skal altid vide, at 

de er en lille del af noget større. 
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Bilag 1a: Forundersøgelsen 
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Bilag 1b: Resultat af undersøgelse 
Undersøgelsen er foretaget på det sociale medie facebook. Adspredelsen i alder ligger mellem 19-

54 år, fordelt på 49 deltagende individer. Køn og uddannelsesmæssig baggrund er ikke blevet 

oplyst i forbindelse med spørgeskemaet.  

Graferne ses i forhold til hele undersøgelsen, hvorimod citaterne udgør et uddrag, men afspejler 

det samlede resultat.  

OBS: Man skal dog være opmærksom på at undersøgelsen kan afvige, da nogle har svaret ud fra 

deres holdninger til faget i dag. F.eks. er der en, der siger at historie var spændende, men han 

kunne ikke lide at gå i skole og han kan intet huske fra undervisningen. Derfor er undersøgelsen 

kun et udgangspunkt og baggrund for en begyndende interesse! 

 

Kommentarer, sammenskrevet af mig: 

 ”Historie var fint nok. Vores lærer var meget tør og kedelig, hvilket ikke gjorde noget godt 

for undervisningen. Min bedste historie oplevelse var da vi havde om vikingetiden og var 

på Moesgaard museum. Vi blev pludselig selv en del af historien. Det kedeligste var da vi 

havde om verdenskrigene, fordi det var det ENESTE vi arbejdede med. Dog var det fedt at 

man kunne spørge sine bedsteforældre til råds, fordi de stadig var i live. ” 

 ”Historie var spændende, men det kommer meget an på om læreren er i stand til at gøre 

det interessant for eleverne – ellers kan det godt blive tørt. Jeg kunne bedst lide 

tavleundervisning med en vis indlevelse i fortællingerne om de forskellige begivenheder. 

Men en varieret undervisning er da at foretrække, da det som sagt ellers kan blive utroligt 

kedeligt. ” 

 ”Historie var kedelig. Vores lærer formåede ikke at gøre undervisningen spændende. Men 

måske blev vi heller ikke undervist i de spændende ting. Som f.eks. krige. Det værste var at 

min lærer tvang os til at tegne og forklare ved tavlen. Hun forsøgte vel at inddrage os i 

undervisningen, men opnåede desværre det modsatte” 

 ”Historie var et meget kedeligt fag, hvor min lærer ikke formåede at fange min interesse i 

emnerne. Vi skulle altid lave plancher, og det hadede jeg.”  
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 Historie var både godt og dårligt. Jeg husker meget lidt fra undervisningen, men den smule 

jeg husker var på den gode side nogle spændende timer med fortællinger fra vikingetiden 

og 2. verdenskrig, men også utallige mange timer, hvor vi farvelagde billeder med motiver 

fra f.eks. stenalderen 

 Undervisningen var vel fin nok, men jeg husker ikke at vi havde ret meget 

historieundervisning på min skole. Husker mere kristendomsundervisningen! Men det var 

meget fedt, når historierne blev fortalt som eventyr.  

 Historie var kedeligt, fordi der ingen variation var i undervisningen. Man skulle altid læse et 

par sider og så svare på spørgsmål. Det sjoveste var dog, da vi lavede slægtsforskning med 

udgangspunkt i hver enkelt elev.  

 Spændende at vide, hvad der skete før i tiden. Det var fedt når vi havde historie quizzer. 

Dog kunne det godt være træls, hvis der var for meget tavleundervisning. Det blev kedeligt.  

 Dengang syntes jeg ikke at historie var relevant for mig og fandt aldrig mening i at skulle 

have det fag. Derfor var det kedeligt. 

 

 

Kommentarer, sammenskrevet af mig: 

 Aktiviteter: Man tænker ikke så meget over at man lærer på denne måde. Man får 

aktiveret mange forskellige sanser og underbevidstheden. Så sidder stoffet bedre fast. 

 En kobling mellem læse, aktiviteter og gruppearbejde 

 Svare på spørgsmål, ved at lede i teksten sammen med sidemanden. 

 Helt klart aktiviteter! At røre ved tingene og leve sig ind i den verden der var engang. 

 Fortælling: Historie om historie er bare bedst! 

 Vekslende aktivitet for at skabe variation i undervisningen. 

 En blanding af det hele – det er netop dét, der gør faget spændende.  

 Aktive elever lærer bedst. Så når man får lov at arbejde med tingene selv, så kan man også 

huske det. 
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Bilag 2: Interview med elever 
Følgende interview skema blev brugt i 5.a.  

Spørgsmålene blev stillet af mig, og herefter noterede jeg elevernes svar. 

Under observationer skrev jeg ting ned, jeg lagde mærke til i undervisningen. 

Baggrund: 

Navn: 

Klasse: 

Niveau: 

  

Yndlingsfag: 

Hvad synes du om skolen? 

  

Fokusgruppe interview: 

 Hvad synes du om historie? 

 Hvorfor?  

 Har du altid syntes det? 

 Hvad er det sjoveste/bedste ved historie? 

 Hvad er det dårligste/kedeligste? 

 Hvad er det aller sjoveste du nogensinde har lavet i historie? 

 Hvad er det aller værste du nogensinde har lavet i historie? 

  

Spørgsmål om renæssancen: 

 Hvad ved du inden vi går i gang med emnet? 

 Hvad tror du det handler om? 

… 

 Hvad ved du nu om reformationen?  

 Hvad overraskede dig? 

 Hvad var spændende/kedeligt? 

  

Observationer: 
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Bilag 3: Interview med historielæreren  
Klassen: 

Hvordan vil du karakteriserer 5.a? 

En harmonisk klasse med kun 18 elever, der generelt viser interesse for at deltage i 

undervisningen. Indbyrdes er de ret forskellige og jeg ved fra klasselærerne, at der har været (og 

er) problemer i pigegruppen, men jeg mærker ikke noget til det i hverdagen (eller også evner jeg 

ikke at se det! – ikke min spidskompetence….). Jeg fik klassen i august i historie og natur/teknik og 

kendte ikke børnene i forvejen. 

De er især gode til forsøg i naturteknik, gode at være på tur med (har været i Tyrsted Kirke og set 

Peder Kæller m.m. samt på Horsens bytur om Vitus Bering: Museum, Jessensgade samt 

mindemærket med kanonerne i Beringsparken) 

De stiller ofte gode spørgsmål. Lektiemæssigt meget svingende – ofte ting, som ikke er blevet 

klaret. De arbejder meget forskelligt og det er en udfordring at lave opgaver, som rammer alle 

nogenlunde… 

Jeg ser hver uge frem til at gå ind i 5.a. – der er ”glimt i øjnene”, hvilket er en kontrast til eleverne i 

overbygningen, som kan være en anelse skoletrætte – selv om de også er glimrende klasser… 

  

Historie: 

 I undervisningsmæssig sammenhæng, hvad er du så optaget af? 

At få dem motiveret til at få fokus på dagens emne/arbejde, at have en klar plan for timen på 

Smartboardet, så jeg er frigjort for megen skrivning og ikke skal bruge tid på at lede efter links. 

Planen holder dog sjældent – der er som regel for meget på planen i forhold til ”virkeligheden”…. 

Og hvordan holder du dig opdateret? 

Har en årrække været medlem af ”Falihos”, da jeg har undervist i en del år i samfundsfag. Kigger 

lidt på skolekomkonferencen i historie og vender planlægningen med min gode kollega i 5.b. 

Hvor længe har du undervist i historie? 

I ca. 25 år fra 3. - 9. klasse med op til 6 timer om ugen. Har ikke linjefag, men historie har altid haft 

min store interesse og jeg læser en del historiske bøger i fritiden og har besøgt en lang række 

museer i Danmark. Er ”museumsmenneske”…. 

Kanonpunkter - Rækkefølge (hvordan tilpasses rækkefølgen ) 

Følger Kanonrækkefølgen, men gør ikke lige meget ud af hvert punkt. Vitus Bering fik som lokal 

person meget tid – mener det bør efter min mening også være således. Eleverne bør kende 

baggrunden for Vitus Bering, når han er så forbundet med Horsens by. 

hvad så? (hvordan bygger du videre på punkterne) 

Klassen kører uden bøger. Det er en udfordring. Derfor må vi klare os med historiefaget.dk samt 

dele af andre bøger, som lægges på deres computere. Samarbejder med min kollega i 5.b. om 

årsplan og detailplanlægningen. Hvis der overhovedet er noget lokalt at relatere til forsøger jeg at 

få det frem…. 
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Hvor lang tid afsættes til et emne?  

Det kræver mindst en måned – ofte 6 uger til et større delemne. Ofte udgår skoledage til 

tandlægebesøg, emnearbejder m.m. 

Hvad gør du for at fange elevernes interesse?  

Forsøger at komme med eksempler, især i begyndelsen af timen. Tager et emne op som 

”opvarming” de første 10 min.. Hvorfor hedder det marts måned? Ofte tager jeg natur/teknik – 

spørgsmål ind, selv om vi har historie. Hvad vil det sige, at det er jævndøgn o.s.v.? Begynder som 

regel med en ”aktuel” ting: meteornedfald, pavevalg eller lignende…….for at ”samle” 

opmærksomheden og få nogle bud/kommentarer fra klassen – noget som ikke er ”lektie”…. 

Forsøger at forbinde skoleverdenen med verdenen ”udenfor”… 

Tænker du motivation ind i din planlægning?  

Det er en meget stor udfordring i historie i forhold til natur/teknik. Jeg har langt flere strenge at 

spille på i natur/teknik med en masse praktiske forsøg. Af og til lykkes det dog at give eleverne 

”noget i hænderne”. Eksempelvis i to 3. klasser har jeg haft begge klasser med i grusgraven for at 

finde flintesten, som ikke havde været udsat for frost. Derefter afsatte vi en hel dag til at være 

”flintesmede” ude i skolegården med sikkerhedsbriller og arbejdshandsker. De prøvede også at slå 

på en flintesten, som havde fået frost – og så at den gik i mange småstykker p.g.a. frosten. Der 

blev lavet rigtig mange skarpe sten og vi malede også korn på en grutningssten. Der blev brugt en 

del plaster – men en rigtig god dag… 

Jeg har svært ved at komme ud over spørgsmål/svar som en del af undervisningen….måske skal 

der gang i noget drama?? 

Sammenhæng mellem form og indhold?  

Ved ikke lige hvad jeg skal svare her – kan vi vende det på fredag? 

 Tilpasning af emne til elevernes egenverden. - Drager mange paralleller mellem dengang og nu - 

levn fra dengang, i samfundet i dag. 

Hvordan rammer man ned i elevernes egenverden?   

Svært. Med ”magt” – diskussionen vi havde sidste fredag er det jo voksenverdenen jeg rammer 

ned i – den økonomiske magt (A.P. Møller (Nævnte BILKA; NETTO, FØTEX), LEGO. JYSK) Den 

politiske magt (Folketinget vendte vi vist) og den kirkelige magt katolsk/protestantisk land – det er 

svære områder… 

  

Udover spørgeskemaet, har jeg også notater fra de samtaler vi har haft i løbet af lektionerne osv.   
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Bilag 4: Slides fra oplæg 13.03.13 
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Bilag 5a: Før-evaluering  
Dette billede illustrer størstedelen af elevernes for evalueringer. 
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Bilag 5b: Slutevaluering  
Dette er en slutevaluering fra 3.a 
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Dette er en slutevaluering fra 3.b 

 


