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Bilag 1 – Didaktisk design 7. klasse 

Emne Hvilket emne skal 
forløbet omhandle og 
hvorfor? 
 

Emner: 
1. Solkongen (1600-tallet: fra enevælde) 
2. Store forandringer: Kongeloven (Guds stedfortræder på 

jorden) 
Omfang Over hvor mange uger 

og/eller lektioner løber 
forløbet? 
 

6-10 historie-lektioner, á 4 uger.  
Eleverne skal fælles på klassen se følgende youtube video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fvj78QHKNDg [Bilag 11]. 
(Videoen er min egen, og produceret i forbindelse med min 
forberedelse på 3. årgang.) I videoen introduceres enevældens 
periode samt specifikt Ludvig d. 14 styre og herredømme. 

Formål 
og 
lærings
mål 
 

Hvad skal eleverne lære 
af dette emne med 
hensyn til historisk viden, 
historiebevidsthed 
og/eller 
historieforståelse? 

Eleverne skal tilegne sig en viden om enevælden, herunder: Hvad 
står ordet for? Hvor så man eksempler på et enevældigt styre? 
Hvilke enevældige konger havde vi i Danmark? Med fokus på at 
udvikle elevernes historiebevidsthed, skal elever i processen 
overveje betydningen af deres emne i forhold til i dag. 

Trin-
mål 

Hvilke mål? - Hvordan 
spiller dit forløb sammen 
med Fælles Måls 
formålsparagraf, trinmål 
og slutmål?  

1. Udviklings- og sammenhængsforståelse: 
kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i 
Danmark på erhvervsmæssige og kulturelle områder 

2. Kronologisk overblik 
Kende betegnelser for tidsperioder og kunne placere 
dem i en absolut kronologisk sammenhæng. 

3. Fortolkning og formidling 
Formulere enkle historiske problemstillinger og 
diskutere forskellige tolkninger af fortiden. 
Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere 
historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden 

Arbejds-
proces 

Hvordan skal eleverne 
aktiveres og igangsættes 
for at arbejde med de 
opsatte mål? 

Eleverne skal udarbejde billedcollager via bærbare computer 
(skolens eller deres egne medbragte). Der anvendes 
programmet Photo Story 3 til alle projekterne. 

Del-
forløb 

Hvilke (del-)emner skal 
forløbet omhandle? 

Der arbejdes med følgende temaer: 1) Den guddommelige 
enevælde. 2) Veluddannede embedsmænd. 3) Kongelige 
adelsmænd. 4) Enevældens pragtbyggerier. 5) Teater og 
skuespil. 6) Musik og malerkunst. 7) Eksperimenter og 
naturvidenskab 
 

Produkt Hvad skal eleverne En billedcollage over eget valgt emne. 
For-
midling 

Hvordan skal elever 
præsentere deres 
proukter? 

Gennem mundtlig præsentation af egen-produceret video på 
klassen. 

Evalue-
ring 

Hvordan evalueres 
elevernes produkter og 
undervisningens helhed? 

Der evalueres på: 1) den information og de kilder eleverne 
anvender. 2) Elevernes produkter. 3) Jeopardy Quiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvj78QHKNDg


Bilag 2 – Uddrag fra lærerlogbog 6.1.2012 fra undervisning i 7. klasse 

Jeg indleder dagen med at spørge ind til, hvad eleverne tidligere har arbejdet med. Jeg undlader at gå i 
dybden herom, og bruger det kun som ”opvarmning”. Dernæst spørger jeg ind til hvad eleverne forstår 
ved historie-undervisningen, og hvordan en almindelig historietime forløber. Eleverne bliver enige 
om: ”spørgsmål, opsamling, gruppearbejde”. Dernæst spørger jeg ind til hvordan eleverne selv synes 
god historieundervisning bør være. Her kommer svar som: ”Gruppearbejde med udarbejdelse af 
diasshow og fremlæggelser gør generelt undervisningen mest spændende.” Deres samlede produkt 
produceres på vores fælles google-web-adresse. Flere af eleverne kommer med kommentarer som: 

- ”Billed-uploadning virker ikke” 
- ”Jeg har svært ved at forstå meningen med opgaven” 
- ”Jeg kan godt forstå hvad du fortæller mig, men jeg forstår ikke hvad jeg skal skrive om 

kildekritik” 
- ”Min kilde er google” 

Det viser sig, at stort set hver af alle 8 grupper får brug for en nøje vejledning om, hvad de mere 
præcist kan søge efter på nettet. Mine overvejelser går derfor på at lave ”stikordsøvelser”, som senere 
kan hjælpe eleverne til at søge relevant informationsmateriale på fx google. Med hensyn til at være 
kildekritisk, har det vist sig at være en umulig opgave. Jeg overvejer fremadrettet at lave en konkret 
kilde-analyse for eleverne. Rent teknisk viste dagen sig at være både positiv og negativ. Godt halvdelen 
af klassen fanger opgavens budskab og tænker over de (især) ikke-skriftlige kilder, som de finder i 
deres søgning, mens den anden halvdel konstant søger vejledning. Mine overvejer her går derfor på, at 
jeg selv bør have forberedt nøgleord, som kan spore eleverne af den rigtige vej. Tanken var dog, at 
eleverne selv skulle kunne finde informationer og forholde sig kritisk til dem. Afslutningsvist får 
eleverne til opgave at færdiggøre deres side, således vi kan samle op i næste lektion.  

Det har virket godt at inddele i to-mandsgrupper. Det virker for mig til, at eleverne har forsøgt at 
arbejde koncentreret om deres emne, og det, at de skulle anvende IT, har virket for mig til at vække de 
fleste af elevernes interesse for emnet.  

Opsummering på uge 1: 

De to klasser har vist sig at været meget forskellige. Det har været tydeligt for mig, at jeg skal lave 
meget konkrete opgaver – og at mine spørgsmål skal være helt konkrete, hvis jeg skal undgå al den 
spildtid der gik med at få eleverne i gang med selve opgaven. Fremadrettet skal jeg huske selv, at 
forsøge mig med de enkelte opgaver, så jeg derved bedre kan vejlede eleverne i de enkelte opgaver. 

Uddrag fra logbog uge 6 

I selve fremlæggelserne af billedcollagerne viste det sig hurtigt, at eleverne blev mere optaget af at 
grine og lytte end af at notere det faglige indhold ned på deres noteark. Af den grund måtte jeg bede de 
enkelte grupper om at uddybe for resten af klassen, hvad deres emne omhandlede. Det kunne være 
svært for flere elever at finde ud af, hvad de skulle notere, og enkelte valgte decideret ikke at anvende 
notearket. Jeg blev lidt frustreret over, at jeg ikke kunne få inddraget alle elever. Resten af 
evalueringen gik på, hvordan processen med billedcollagerne havde været og på elevernes evaluering 
af mig og min lærerrolle samt brug af IT-redskaber i undervisningen. Det gentagne svar om, at det 
gjorde undervisningen ”sjovere” gav mig følelse af at have engageret eleverne i historielektionerne. 
Modsat fik jeg også et billede af, at IT ikke er alt i historieundervisningen, og at IT kun skal bruges som 
et redskab til at variere og differentiere undervisningen. Nu har jeg gået og reflekteret og overvejet, 
hvad det egentligt var jeg fik sagt og kan ikke lade være med at bebrejde mig selv det, jeg fik sagt. I 
virkeligheden var min hensigt at spørge, hvorfor eleverne syntes det er sjovt / relevant at inddrage IT i 
historieundervisningen og hvad de har lært af det.  



Bilag 3 – Evalueringsark (opsamling på elevsamtaler og evaluering) 

Evalueringsark (1): Et uddrag af elevernes individuelle besvarelser samlet i et dokument. Specielt er 

markeret de områder, som vedrører min rapport 

Hvordan synes du min vejledning har været i gruppearbejde? (hvad har været godt/mindre 

godt)? 

- Det er godt du kommer når man har brug for hjælp 

- Du kan godt nogle gange forklare det på en lidt mærkelig måde, men til sidst forklare du det 

faktisk på en ret god måde 

- Den har været god for du kunne svare på de spørgsmål man har haft. Det har været mindre 

godt at skulle arbejde i grupper, for nogle tog ikke ansvar 

- Det er godt at du har gået rundt til alle 

Har målene for undervisningen været tydelige for dig i de enkelte lektioner? 

- Ja det synes jeg de har, og det har været nogle gode mål 

- Ja det har været meget tydelige krav du har stillet 

Hvordan har det været at arbejde med billedfortællinger? (hvad gik godt/hvad gik mindre 

godt?) 

- Det var nok det sjoveste vi nogensinde har lavet. Og det er en god ny måde at lære på. 

- Det har været godt og sjovt. Også at lære om et nyt program 

- Sjovt, men trælst når det ikke virkede 

- Det har været svært at finde billeder 

- Det har været sjovt. Jeg synes det var godt at man ikke skal stå og læse op foran klassen, men 

samtidig lyder det bedre, end når man optager det man siger. 

- Det har været godt, men jeg kan bedre lide at lave almindelige fremlæggelser 

Ser du brug af it-midler som noget vigtigt i historieundervisningen? (hvis ja, hvorfor?) 

- Ja det er en mindre tung måde at lære på og det er også sjovere at du kan finde så meget og 

bruge forskellige programmer 

- Ja det er sjovere, fordi at det er meget bedre end at sidde og skrive i hånden 

- Ja for det gør det nemmere når man har internettet 

- Ja fordi man kan få hjælp af internettet og man kan altid læse den skrift man skriver på word. 

Hvis man skriver det i hånden får man krampe og så bliver skriften ulæselig 



- Man kan slå ting op på nettet 

- Ja jeg kan bedre lide at bruge computer i stedet for at skrive og læse 

Hvad har været godt/mindre godt ved at have mig som lærer? 

- Jeg synes det har været sjovt at have dig som lærer for vi har aldrig prøvet sådan noget. 

- Det har været godt at prøve forskellige måder at arbejde på 

- Nogle gange har det været lidt svært at forstå hvad du mente. 

- Det gode er at du er en god lærer, god til at hjælpe. 

- Det har været sjovt at prøve noget nyt, men det med kildekritik har været lidt svært. 

- Svært at lave kildekritik af de hjemmesider vi brugte  

- : At du er ung og bruger computeren til meget/ : at der var nogle ting der ikke virkede 

Kan du nævne tre ting jeg har været særligt god til? 

- Forklare, minde os om hvad vi har lært 

- Med mængden af lektier, at sørge for vores ting bliver gemt. God humor 

- At lave en sjov undervisning, og lære os nye ting og vise os lettere måder at lære på. 

- God til at informere om opgaven 

- At finde på nogen anderledes måder at lave ting på (fx Photostory) 

- Tre ting: At samle op, hjælpe med ting man ikke forstår, brug af noget andet end papir og 

blyant. 

- God humor/ få os godt med/ du hjælper os godt når vi spørger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 4 – Elevsamtaler 7. klasse - opsamling 

Noter fra de individuelle elevsamtaler: 

Udtalelser fra elever i 7.b: 

1. ”Mob”: Jeg skal have mere forståelige opgaver, ellers forstår jeg det ikke. 

2. ”Ama”: Det har været passende med 3-4 mands grupper. Der har været god variation i 

undervisningen! Der har været meget larm, og det forstyrrer undervisningen  

3. ”Cam”: Det gør en forskel af bruge computeren – det er godt du er god til at bruge computeren. 

4. ”I”: Man kan godt fjolle meget, men jeg synes også der kommer meget fagligt udbytte. 

5. ”Jac” Du er meget imødekommende og god til at hjælpe os. 

Udtalelser fra elever i 7.a: 

1. ”Nik”: Man har skulle lytte godt efter for at forstå din opgave. Jeg synes jeg har været god til at 

lytte 

2. ”As”: København lugtede meget, tæt begyggelse, København voksede stort i 1700 tallet, dårlige 

arbejdsforhold 

3. ”Cec”: Den store brand, hvor hele København brændte ned. 

Opsamling på de individuelle elevsamtaler: 

At eleverne har givet udtryk for, at jeg er en ung mand, der er fyldt med meget energi og gå-på-mod, 

har været den bedste tilbagemelding. Den dårligste gik på meget spildtid, som IT kan give 

undervisningen. Hvordan kan jeg se om jeg har udviklet min egen lærerrolle? Det kunne jeg i høj grad 

gennem individuelle elevsamtaler, hvor eleverne gav udtryk for blandt andet: ”du er nærværende”, 

”god til at lytte og forstå mine spørgsmål”, ”god til at vejlede og hjælpe os i gang”. Det har været 

spændende at se den udvikling, som jeg har haft med eleverne, og hvordan deres adfærd og trivsel 

over for mig og min lærerrolle ændrer sig mod det mere trygge og sikre. Flere gav udtryk for, at de få 

ting som ’dagsorden på tavlen’, ’få afsluttet timerne ordenligt’ samt ’klar struktur af undervisningen’, 

har specielt været meget lærerrigt. Ovenstående er en enkelt sætning jeg har udvalgt fra forskellige 

elever fra samtalerne. Det skal illustrere, at jeg både spørger til undervisningens indhold, min 

lærerrolle samt deres motivation for at arbejde med IT i undervisningen. 

 



Bilag 5 – Elevprodukter (et eksempel) 

En udvalgt elevbesvarelse 

”R´s” besvarelse: 

 

 

 

 



Bilag 6 – Didaktisk design 8. klasse 

Emne Hvilket emne skal 
forløbet omhandle og 
hvorfor? 
 

Anden Verdenskrig 
Anden Verdenskrig er den største krig i menneskets historie, 
hvor op mod 72.000.000 mennesker mistede livet. Det bliver 
relevant at arbejde med emnet, da man stadig oplever krige på 
kryds og tværs af landegrænser verden over i dag.  

Omfang Over hvor mange uger 
og/eller lektioner løber 
forløbet? 
 

6-10 historie-lektioner, á 4 uger.  
Eleverne ser: 
https://www.youtube.com/watch?v=3wTTrbj8Lvk. [Bilag 12].  
Videoen er min egen og er produceret i forbindelse med min 
forberedelse på 4. årgang.) I videoen introduceres eleverne til 
10 faglige temaer under Anden Verdenskrig. Det skal inspirere 
til videre arbejde.  

Formål 
og 
lærings
mål 
 

Hvad skal eleverne lære 
af dette emne med 
hensyn til historisk viden, 
historiebevidsthed 
og/eller 
historieforståelse? 

Der er opstillet følgende læringsmål: 
1. Tilegne sig viden om Danmarks forhold under 

besættelsestiden 
2. Få indblik i danske leve- og livsvilkår samt hvordan de 

danske modstantsbevægelser kæmpede under krigen 
3. Opnå indsigt i samtidens Europa under Anden 

Verdenskrig 
Eleverne skal i processen overveje betydningen af deres emne i 
forhold til deres eget liv i dag (jf. historiebevidsthed) 

Trin-
mål 

Hvilke mål? - Hvordan 
spiller dit forløb sammen 
med Fælles Måls 
formålsparagraf, trinmål 
og slutmål?  

Trinmål efter 9. klasse  
1. Udviklings- og sammenhængsforståelse 
Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier 
og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og 
samfundsforandringer. 
2. Kronologisk overblik 
Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående 
slægtleds og diskuterer, hvilke forhold der er ens, hvilke 
der er forskellige og baggrunden herfor. 
3. Fortolkning og formidling: 
Formulere historiske problemstillinger og præsentere 
løsningsforslag hertil 

Arbejds-
proces 

Hvordan skal eleverne 
aktiveres og igangsættes 
med de opsatte mål? 

Eleverne skal i gruppe af 2-3 personer udvælge et fagligt tema 
under Anden Verdenskrig, som netop at vakt deres interesse.. 
 

Del-
forløb 

Hvilke (del-)emner skal 
forløbet omhandle? 

Eleverne skal arbejde ud fra faglige temaer: 1) Invasionen af 
Polen. 2) Operation barbarossa. 3) Danmarks besættelse. 4) 
Jødeforfølgelsen (flere tilgange). 5) Portræt af Hitler. 6) Pearl 
Harbour 

Produkt Hvad skal eleverne Eleverne skal I gruppen udarbejde billedcollager som også er 
deres slutprodukt. 

For-
midling 

Hvordan skal elever 
præsentere deres 
proukter? 

Gruppen skal på klassen mundtligt reflektere over deres 
overvejelser over produkt og arbejdsproces. Derefter 
præsenterer eleverne deres billedcollager. 

Evalue-
ring 

Hvordan evalueres 
elevernes produkter og 
undervisningens helhed? 

Der evalueres på undervisningen, elevernes læringsudbytte og 
samt motivation gennem strukturerede skemaer. 

https://www.youtube.com/watch?v=3wTTrbj8Lvk


Bilag 7a – Evaluering 8. klasse 

 

 

 



Bilag 7b – Evaluering 8. klasse 

 

  

 

 

 

 

 



Bilag 8 – Flowiagttagelsesskema fra 8. klasse 

Dette skema kan bruges til at indkredse og karakterisere en elevs flow-evne og potentiale ... eller mangel 

på samme. Under tegn er det lærerens ansvar, hvorledes eleven lever op til positiv udvikling af flow. 

Nedenstående er indskrevet en sammenfatning af egne og praktiklærerens udsagn. 

 
Fokus 

 

 
Spørgsmål 

 
Tegn 

Koncentration 
 

Hvordan kan man se og 
høre tegn på elevernes 
koncentration? 
 
 

1. Eleverne er bøjet over skærmen;  
2. Dialog i passende toneleje;  
3. Idéer udveksles;  
4. Tiden glemmes;  
5. Koncentration og stilhed ved inspilning 

 
Engagement 
 

Hvordan kan man se og 
høre tegn på elevernes 
motivation og engagement? 
 
 

1. Eleverne er ivrige og søgende; 
2. Taler dæmper til hinanden; 
3. Eleverne diskuterer billeder på nettet; 
4. Eleverne diskutere hvordan de skal 

sammensætte lyd og billeder 
 

Forstyrrelser 
(uhensigtsmæssige) 
 

Hvordan påvirker 
udefrakommende 
forstyrrelser og uro 
eleven? 

1. De forstyrres stort set ikke; 
2. Enkelte steder opstår der problemer med 

indspilning og videoredigering 

Feedback 
(vejledning) 
 

Hvordan kan man se og 
høre, hvilken betydning 
feedback har på elevens 
arbejdsindsats? 
 
 

1. Eleverne bruger og spørger ivrigt læreren 
til hjælp med alle slags hindringer i 
arbejdet; 

2. Ved feedback udvekles der idéer mellem 
lærer og eleven; 

3. Nye idéer opstår; 
4. Tiltag fødes; 

 
Rammesætning 
(Mål) 
 

Har eleven forstået ’klare’ 
spilleregler, mål og rammer 
for aktiviteten – og hjælper 
det? 
 

1. Alle elever er indforstået med 
spillereglerne. På langt sigt hjælper det de 
fleste; 

2. Eleverne er med på tidspresset i opgaven: 
”Ja vi er tidspresset, men så må vi bare 
bruge frikvarteret!” 
 

Medbestemmelse 
 

Hvordan kommer det til 
udtryk om eleven er 
medbestemmende? 
 

1. Ved valg af emne havde eleverne 
mulighed for selv at vælge emne. Det blev 
diskuteret i gruppen før start. 

2. Ved observation af eleverne ses det 
tydeligt, hvem der kommunikerer og 
hvem der ser passivt på; 

3. Eleverne diskuterer hvem der skal 
indspille hvad og i hvilken rækkefølge 



Andre faktorer 
 
 

Er der andre faktorer som 
spiller en rolle der påvirker 
elevens flow-evne? 

1. Ja, elevernes personlige relation til de 
andre elever. 

2. Enkelte grupper bliver forstyrret af elever 
fra andre klasser 

3. Internettets funktion og hastighed sinker 
elevernes arbejdsproces 
 

 

Mine refleksioner over gennemført forløb med brug af flow-skema: 

Fra min praktik på 3. årgang har jeg målrettet arbejdet med elevernes læringsflow i undervisningen. 

Til det har jeg anvendt ovenstående skema hvor jeg har noteret tegn, på elevernes arbejdsproces. Der 

er også tilføjet min vejleders noter omkring samme områder. Det samlerede resultat har mundet ud i 

følgende: 

1. Der udvises tydelige tegn på flow. Der udforskes og arbejdes i grupper på forskellige faglige 

niveauér. 

2. Svage elever som ”M” blev aktiveret ved fx taleindspilning. Normalt er det en elev, der ikke 

forventes produktafleveringer fra. Derfor fantastisk at se ham være motiveret og aktiv i 

processen. 

3. Min vejledende hjælp i processen har vist sig at været altafgørende for gode produkter. Det er 

et større arbejde at rende fra gruppe til gruppe, men det giver et positivt udbytte, og det 

undgår at eleverne går i stå i processen. 

4. Mine tydelige informationer om tid, sted og formål har gjort eleverne meget målbevidst om, 

hvad der forventes de leverer tilbage. Ingen elever har vist tegn på at være i tvivl om formålet 

med undervisningen. 

5. Selve produktet udvikler sig selv, der behøves ingen yderligere forklaring. Tydeligt eksempel 

på motivering der fører til direkte læringsflow. 

6. Eleverne vælger vidt forskellige programmer. Det gør mig ikke noget. Eleverne får lov at bruge 

de programmer som de føler sig sikre i. Mit udgangspunkt fra starten var, at jeg kunne være 

tydelig vejleder i Windows Movie Maker, og hvis de brugte andre programmer, ville det være 

spontan hjælp. Her var ingen problemer! Der blev arbejdet med: Movie Maker, I-Movie, Movie-

Cut, Photo Story 3 mm. 

7. Eleverne lod mig bidrage med positive indslag som fx, hvordan kan man anvende youtube 

videoer, lydfiler, musikfiler med mere.  

 

 



Bilag 9 – Elevprodukt 8. klasse: en filmanmeldelse af Hvidsten gruppen 

En elev skrev:  

De bedste film om anden verdenskrig jeg har set, er ”Drengen i den stribede pyjamas”, og 

”Livet er smult”. Det er nogle film som jeg virkelig synes går i dybden, og ”fortæller” og giver 

et godt indblik om de problemstillinger man som menneske og familie, kunne blive stiller for 

under anden verdenskrig. 

En anden elev skrev: 

”Filmen foregår i 1940erne og er en rigtig fortælling baseret på modstandsbevægelsen 

Hvidstensgruppen. Filmen er rigtig spændende og meget historierelateret, da der ikke er så 

mange actionscener, men flere langtrukne historiescener. De lange historiescener gir noget 

helt specielt, det gør en følelsesladet, nedtrygt, sur, ked af det og stolt. Der er både en rar og 

forfærdelig følelse, man sidder med, når man har set filmen” 

En tredje elev skrev: 

”Filmen er ok og god, hvis man skal vide noget om Hvidstensgruppen. Men de bedste film 

jeg har set om 2.verdenskrig er ”Drengen i den stribede pyjamas” og ”Livet er smukt”. Det 

er nogle film, som virkelig går i dybden og fortæller og giver et godt indblik i de 

problemstillinger man som menneske og familie kunne blive stillet overfor under anden 

verdenskrig” 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 10 – En krigsberetning 

Et uddrag af en elevstil af: ”J” i 8. klasse 

Jeg husker tydeligt en ganske ordinær dag, for omkring fem år siden. På det tidspunkt var jeg blot 12 år 

gammel, men errindringen står dog stadig så klar, som var det i går det hele hændte: Det var i slutningen af 

oktober måned 1942. Bladene var for længst faldet af træerne og kulden og blæsten havde for alvor 

indtaget det danske land. Min far og mor var for længst i gang med dagens gøremål, da jeg klokken seks 

om morgenen også skulle igang med mine pligter og udover det, skulle jeg ikke mindst passe min skole. Men 

denne morgen var noget ganske særligt. I starten forstod jeg det ikke. Men jeg er med årerne blevet 

klogere. 

[...] 

”Når jeg dagen i dag tænker på, hvordan jeg mærkede krigens forandringer, hæfter jeg mig først og 

fremmest ved alle de tyske soldater, som var i gadebilledet på en helt almindelig morgen og resten af 

dagen for den sags skyld. Udover dette husker jeg tydeligt, hvordan der var mangel på sæbe, hvilket 

resulterede i en halvdårlig hygiejne blandt de fleste. Mange af os skolebørn fik lus i hobevis, og det var 

nærmest en hel krig at komme af med dem igen. Men det var ikke det værste. Om vinteren måtte vi sidde 

med vores tykkeste trøjer om aftenen, for der var mangel på brændsel, hvilket gjorde det frysende koldt, 

selvom vi forholdte os indenfor. Når jeg tænker over det, var der nærmest mangel på alt, selv de mest 

basale ting. Vi måtte deles om alt. Duge og slidte gamle gardiner blev syet om til kjoler og bluser, og min 

fars jakkesæt som for mange år siden, var så fint og kostbart, blev syet om til børnetøj, som mine søskende 

og jeg kunne få glæde af” 

[...] 

Det var blevet nat og jeg lå for længst i min seng og sov. Men som det er sket mange gange før, lød 

luftalarmen. Jeg vidste straks, hvad det betød; endnu en nat i beskyttelsesrummet. Jeg tænkte, at dette var 

kulminationen på en ualmindelig begivenhedsrig dag. Jeg vidste, at jeg fra dette øjeblik, ville gøre alt hvad 

der overhovedet stod i min magt, for at hjælpe med at stoppe denne krig, på trods af, at jeg ikke var ældre 

end jeg var. Fra den dag, fik jeg mod på, at forandre verden til et godt sted igen, uden forfølgelserne og 

udryddelserne, nazismen samt antisemitismen som i den grad eksisterede rundt om i Europa. 

 

 

 

 



Bilag 11 – Lærerinterview på 4. årgang 

Interview med min praktikvejleder på 4. årgang 

Hvordan anvender du it 

i undervisningen? 

 

Jeg anvender fagportaler i samfundsfag i 9. klasse: Samfundsfaget.dk – til 

at hente al materiale. Det bliver ofte en faldgruppe fx hvis it ikke fungerer 

eller lign., kan det ofte gå galt. Med ordentlig forberedelse kan man 

sagtens få det til at fungere. I 8.a arbejder vi på skift mellem grundbog og 

computerne i undervisningen. Jeg bruger mest it i danskundervisningen, 

og jeg kan se at eleverne bliver bedre og bedre til at bruge computerne. 

Jeg har anvendt youtube-klip, vise klip: faglige klip fra national 

geographich. – små skarpe klip, man kan tage ud, og som man finder 

interessante. Det er dog ikke altid eleverne synes det er lige spændende. 

Oftest ved eleverne mere end mig. 

Hvad er god faglig 

læring og undervisning 

med it? 

 

Den opstår oftest hvor de visuelle elever kan komme spil – der er mange 

links, så eleverne kan selv arbejde i eget tempo – en opsamling kan gribe 

elevernes brede søgning. Andre vil hellere have det på bog-form. Man 

skal forberede sig rigtig meget. Fx selv have arbejdet med hjemmesiderne 

og skabe et overblik, ellers kan man miste grebet om undervisningen.  

Det er en god idé at give specifikke links til eleverne, således de er fagligt 

orienteret. Quiz mm., kan jeg mærke øger motivationen – de diskuterer 

svarerne – ”Hvad var det nu lige med den der betalingsballance?” – 

Klassen skal blive enige om et svar. Den sparring de kan bruge hinanden 

til i det offentlige rum er en fed oplevelse. 

Hvad er din vision for it 

i undervisningen om 3 

år?  

Og hvad skal der til for 

at realisere din vision? 

 

Min vision er, at vi kan få skabe op, så vi kan opbevare it i nærheden, så vi 

har lettere tilgang til it-redskaber til undervisningen. Hvis man beder 

eleverne om at medbringe pc’er skal de kunne beskyttes. At alle har en 

virkbar bærbar, som hele tiden kan gå på nettet. At man ikke skal fortabe 

sig i grundbøgerne, men at man vedvarende bruger nettet og computer i 

undervisningen. (kræver økonomi og vilje – prioriteringssag) 

Hvad er styrker og 

svagheder ved din 

anvendelse af it i 

undervisningen? 

Styrker: at jeg udfordrer en del flere elever, herunder de svage elever. 

Hvis man ikke er meget skarp på hvad man bruger i undervisningen, kan 

det oftest ende med en meget løs og indholdsmangelfuld undervisning 

 

 



Hvad kan påvirke din 

anvendelse af it? 

 

Usikkerheden omkring om tingene fungerer, er der det antal der skal 

være, om nettet er oppe – At stå og forberede sig til en undervisning og 

nettet er nede. 

Man føler sig nedtrykt, og nedværdiget som lærer – det kræver som lærer 

at man er forberedt på forskellige udfordringer.  

Undervisningen skal kunne lykkes! 

Undervisningen er afhængig af, om det fungerer – ellers bruger jeg det 

ikke! Lars: ”Så kan det også være lige meget, så går jeg på lageret – og 

tager grundbøgerne!” – Det er vigtigt man kan have backupløsninger! 

Kan du fortælle om en 

succesoplevelse du har 

haft med it i 

undervisningen? 

 

Jeg synes også, trods udfordringer, at samfundsfaget.dk har været rigtig 

fint. Gode oplevelserne når vi har brugt det. Det har hovedsageligt 

fungeret, eleverne synes det er godt – og de elsker quiz – de bliver 

fordybet i stoffet på en anderledes måde – og det giver en helt anden 

diskussion med eleverne – det vidensflow giver en oplevelse af: ”Yes det 

kan de bare finde ud af det her” – og man kan lægge den op til videre 

søgning hjemme. 

Fag læsning: Vi prøver at opfordre til faglig læsning 30 minutter om 

dagen – internettet gælder også på dette områder – man har andre 

muligheder med it. Især drengene er meget interesseret i geografi, 

historie osv., og når de må bruge mediet, bruger de også flere timer. 

Den succes oplevelse jeg havde i 9.a med betalingsballance: Et klip med 

vores værdier – hvorfor kalder vi nogen u-lande – hvorfor er mange 

fattige osv – mange af mine elever har rødder andre steder i verden. 

Super godt. 

Og om en mindre god 

oplevelse med it? 

 

Sidde søndag eftermiddag på samfundsfaget.dk og komme onsdag og 

opdage at nettet er nettet – bærbarerne fungerer ikke – man har lavet en 

masse spildtid – skal man i det hele taget lave ny strategi eller hvad skal 

man gøre. Det kan være meget frustrerende! De fagligt dygtige kollegaer 

– vil nok sige, de vil ønske mere af deres kollegaer. 

 

 

 

 



Bilag 12 – Produktioner fra 3. og 4. praktik 

Formålet med at have udarbejdet video´er til brug i historieundervisning er: ”at give eleverne en fælles 

faglig forståelse og indblik i ti af krigens store temaer, som inspiration til det videre arbejde”  

Dette bilagsmateriale indeholder udvalgte elevprodukter, som kan ses på vedlagte CD-ROM, men også 

direkte online på følgende youtube internetadresser: 

 

Enevælden – En video om Solkongen Ludvig d. 14 

Følgende video har jeg produceret i forbindelse med min planlægning af et introforløb i perioden 

omkring Enevælden og Ludvigs styre. på 3. årgang: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvj78QHKNDg  

(også vedlagt som bilag 13) 

 

Anden Verdenskrig: 

Følgende video har jeg produceret i forbindelse med min planlægning af et introforløb i Anden 

Verdenskrig på 4. årgang:  

https://www.youtube.com/watch?v=3wTTrbj8Lvk  

(også vedlagt som bilag 13) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvj78QHKNDg
https://www.youtube.com/watch?v=3wTTrbj8Lvk

