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1.1 Indledning 

Da jeg i min 3. årgangspraktik i 2012 modtog et lærebogsmateriale, som jeg kunne huske fra min egen 

skoletid, blev jeg skuffet. Materialet var 15 år gammelt og bruges stadig i folkeskolen! 

Inden min 4. årgangspraktik i historie i 8. og 9. klasse i januar 2013 introducerede min praktiklærer 

mig til opgaven således: ”Klasserne er meget socialt velfungerende, specielt 8. klasse. Du skal dog være 

forberedt på, at vi på skolen har alle skolens sociale og faglige udfordringer. Og det er altså langt fra alle 

elever, der synes, at historie er et vedkommende fag for dem.” 

I historieundervisningen på læreruddannelsen var jeg inden praktikken blevet opmærksom på, at 

mange elever stadig oplever historietimerne sådan: ”... læreren gennemgår stoffet og/eller eleverne 

læser i en grundbog. Bagefter besvarer eleverne skriftligt spørgsmål, der knytter sig til grundbogen – en 

såkaldt: ’læs og forstå tilgang’” [Pietras & Poulsen, 2011; Side 115]. Denne form for undervisning i 

historie har jeg også selv oplevet i folkeskolen og gymnasiet. 

Det undrer mig virkelig, hvorfor de mange nye digitale medier ikke anvendes mere i undervisningen i 

dag. ”Dermed realiserer folkeskolen ikke de potentialer, som en øget anvendelse af it og digitale 

læremidler giver mulighed for” [Baadsgaard Jepsen, 2011]. Derfor er jeg blevet optaget af, hvordan man 

kan bruge it i skolen og redesigne undervisningen, så den lever op til folkeskolens krav om 

undervisningsdifferentiering og udfordringer til alle elever. 

1.2 Emnebegrundelse 

I regeringens udspil fra december 2010: ”Faglighed og Frihed” sætter regeringen fokus på udvikling af 

it i folkeskolen, og det fremgår, at der i 2013 bevilges 500 millioner kroner dertil. I regeringens 

strategi: ”It i folkeskolen” står der, at ”... vi skal blandt andet have fokus på, hvordan vi sikrer en 

fremadrettet it-infrastruktur, der matcher folkeskolens behov, og på, hvordan it kan anvendes 

pædagogisk, hvor viden leges ind, og hvor der er skræddersyede tilbud til elever med særlige behov” 

[Regeringen, 2010; Side 10]. Visionen er målrettet, men er den også berettiget?  

Folkeskoleloven sætter fokus på lærerens rolle, der handler om at kunne: ”...udvikle arbejdsmetoder og 

skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid 

til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” [UVM, 2009a; Side 1] 
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I historiefagets formål fremgår det, at undervisningen skal ”...styrke elevernes historiske bevidsthed og 

identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem 

forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder” [UVM, 2009b; Side 

3]. Derfor vil jeg med denne opgave sætte fokus på, hvordan it-didaktisk design kan bidrage til at øge 

elevernes historiebevidsthed og motivere eleverne til selvstændigt arbejde. Historiebevidsthed 

handler om samspillet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning, og 

spørgsmålet er, hvordan man som lærer kan skabe en spændende historieundervisning, der gør faget 

meningsfuldt for alle elever. ”I sin tilrettelæggelse af undervisningen må læreren søge at gøre det valgte 

emne/tema vedkommende og dermed motivere eleverne til at beskæftige sig med det. Det forudsætter, at 

læreren besidder en række kompetencer og kvalifikationer” [Pietras & Poulsen, 2011; Side 117].  

Hvilke kompetencer skal en lærer skal have for at undervise med it? Er det vision eller virkelighed at 

anvende it og medier i hverdagens undervisning? Hvordan kan man motivere og aktivere eleverne til 

aktiv deltagelse? Hvordan kan man i praksis arbejde med it-didaktisk design? Hvilke kompetencer skal 

man have som lærer? De mange spørgsmål har ledt mig frem til følgende problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 

Hvilken betydning har anvendelse af it-didaktisk design for elevernes motivation. læring og udvikling 

af historiebevidsthed – og hvad kræver det af læreren? 

 

’’ 
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1.4 Struktur og metode 

Indledningsvis har jeg kort beskrevet, hvorfor jeg er optaget af at arbejde med it-didaktisk design i 

historieundervisningen. Jeg vil i opgaven koble mine egne erfaringer fra praksis med afsæt i nyere 

teori. Desuden vil jeg indledningsvis begrunde, hvorfor det er relevant at arbejde med it i skolen i et 

samfundsmæssigt perspektivt og redegøre for skolens dannelsesopgave, formålet med historie og 

begrebet historiebevidsthed. Her anvender jeg Bernard Eric Jensen forståelse af historiebevidsthed og 

nyere undersøgelser til at belyse begrebets betydning. Med henblik på at analysere elevernes 

motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed inddrager jeg nyere læringsteori. Jeg tager afsæt 

i Knud Illeris´ læringsmodel, fordi den giver et godt overblik over kompleksiteten i elevernes 

læreprocesser. Jeg supplerer med andre læringsteorier af Lev Vygotsky, Rikke Toft Nørgaard samt 

Mihaly Csikszentmihaly som grundlag for analysen af elevernes motivation, læring og udvikling af 

historiebevidsthed.  

Den emperiske del af projektet er hentet dels fra min egen praktik på 3. og 4. årgang, hvor jeg har 

undervist i historie i 7. og 8. klasse på to forskellige skoler. Desuden inddrager jeg et kvalitativt 

interview med min praktiklærer på 4. årgang med fokus på it i skolearbejdet, som jeg kobler med 

nyere empiriske forskningsresultater om vilkår og muligheder for læreres arbejde med it i skolen. Mit 

projekt handler således om at undersøge betydningen af arbejdet med it-didaktisk design med afsæt i 

egne praksiserfaringer koblet med teori og empiri. Afslutningsvis diskuterer jeg mine 

praksiserfaringer relateret til de muligheder og udfordringer, som arbejdet med it og digitale medier 

medfører i skolen. I følgende model har jeg illustreret min tilgang til opgavens struktur:  
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1.5 Didaktisk ståsted 

Som kommende folkeskolelærer, og i det hele taget i lærersammenhæng, er det relevant at tale om 

lærerens kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluering undervisningsforløb. I den 

forbindelse har jeg i høj grad ladet mig inspirere af en nyere e-didaktisk læringsmodel [Jackob 

Pasgaard, 2010]. Ud over at være didaktisk grundig rummer modellen en række muligheder som jeg 

kan reflektere over i forhold til planlægning og vurdering af gennemført undervisning og egen 

lærerrolle. Modellen er udviklet af eVidenCenter i forbindelse med it-indsatsen på de erhvervsrettede 

videregående uddannelser i 2009-2010, men den kan også sagtens bruges i folkeskolen. Den bygger på 

den didaktiske trekant: ”lærer, elev, stof” og den didaktiske relationsmodel.  ”Formålet med den e-

didaktiske overvejelsesmodel er at give undervisere på forskellige uddannelser og i forskellige fag et 

overblik over hvilke didaktiske overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med planlægning, 

gennemførelse og evaluering af forløb med e-læring” [Ibid; Side 3]  

                   

Inden for den e-didaktiske læringsmodel skelner man mellem tre tilgange til e-læring: 1. 

Instruktivistisk e-læringsform (læreren instruerer eleverne i et fagligt stof, fx gennem 

tavlegennemgang) 2. Socialkonstruktivistisk e-læringsform (læringen foregår i praksisfællesskabet 

omkring stoffet) og 3. Radikal konstruktivistisk e-læringsform (læringen tager afsæt i den enkelte 

elevs afsæt i en problemstilling [Ibid; Side 13].  
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I praktikken brugte jeg den e-didaktiske læringsmodel til at planlægge, analysere, vurdere og 

reflektere over min undervisning. Jeg anvendte fx den instruktivistiske tilgang, da eleverne blev 

igangsat med arbejdet ud fra en fælles faglig gennemgang af emnet og med bl.a. brug af en 

selvproduceret video, som jeg præsenterede for eleverne [Bilag 12+13]. Selve arbejdsprocessen 

foregik med afsæt i den socialkonstruktivistiske læringsform. Der blev arbejdet i grupper (sociale 

praksisfællesskaber) med afsæt i den enkeltes elevs interesser. Som eksempel på den instruktivistiske 

tilgang kan nedenstående billede fra min praktik illustrere, hvordan jeg brugte tavlen til at opstille 5 

kriterier, som eleverne skulle arbejde med i det efterfølgende projektarbejde.  

1 

I undervisningen skulle eleverne arbejde med problemstillinger, som de selv skulle vælge og begrunde 

ud fra målet med undervisningen og det fælles tema. Når eleverne ikke indbyrdes kunne finde 

løsninger/svar på deres problemstillinger, kunne de søge vejledning hos mig som underviser. Jeg 

uddyber og analyserer elevernes læringsproces i opgavens del 3.  

Sammenfattende indgår it som vigtigt element i mit didaktiske ståsted og i mine refleksioner over min 

lærerrolle og muligheder i relation til elevernes læring. I det følgende uddyber jeg begrebet didaktisk 

design.  

 

                                                             
1 Billedet er taget med Iphone fra praktik på 4. årgang. Det illustrerer de kriterier, jeg opstillede som krav til elevernes 
produkter. 
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1.6 It-didaktisk design 

Begrebet it-didaktisk design er et relativt nyt begreb i den danske forskning. Lektor fra Århus 

Universitet Bente Meyer giver sit bud på en definition af it-didaktisk design: ”...at beskæftige sig med 

didaktisk design drejer sig i høj grad om, hvordan undervisere og materiale- og platformsdesignere kan 

skabe de bedste betingelser for, at de digitale mediers læringspotentialer tydeliggøres og udnyttes” 

[Bundsgaard, 2009; Side 12]. 

Begrebet opstod i 2008 i forbindelse med forskning om it. Her blev begrebet beskrevet som: ”...it 

didaktisk-design handler om at undersøge, hvordan uddannelse, undervisning og læring med it kan 

tilrettelægges, udføres og evalueres. Med begrebet it-didaktisk design sættes der dermed fokus på at 

skærme eksempelvis underviserens, lederens og vejlederens praksis og refleksion over it som et fænomen i 

og et aspekt af undervisning og læring” [Meyer, 2011; Side 5]. 

Nøgleordet i it-didaktisk design, er ordet design. Det omhandler tre centrale kategorier i lærerens 

planlægningskompetence: 1: ”Vidensdesignet konkretiserer målene i et læringsindhold, dvs. 

undervisningens faglige temaer og det faglige stof. Vidensdesignet har endvidere den funktion, at det 

repræsenterer, strukturerer og differentierer undervisningens indhold – hvordan repræsenteres det som 

eleven skal lære? 2: ”Læringsdesignet rammesætter de læringsaktiviteter, opgaver og læremidler som 

faciliterer elevens læreproces – hvordan skal eleven lære?” og 3: ”Undervisningsdesignet støtter læreren i 

at organisere undervisningen i tid, rum og i sociale organiseringer. Hermed sættes et vidensdesign og 

læringsdesign i spil i bestemte undervisningsmønstre underlagt bestemte differentieringsformer og med 

inddragelse af bestemte læremidler og evalueringsværktøjer – hvordan skal læreren undervise?” [Jørgen 

Hansen, 2012; Side 42] 

De tre begreber omhandler alle lærerens evne til at kunne planlægge og evaluere undervisning med 

inddragelse af digitale medier. Der bliver således stillet indirekte krav om, at lærerne skal kunne 

udvikle it-didaktiske undervisnings design, hvor it ikke bare anvendes teknisk, men hvor it indgår som 

et didaktisk element i undervisningen. Design-didaktik skal i mine øjne ses som nye teorier og værdier, 

som lærere kan hente hjælp og vejledning i til at udføre professionelt lærerarbejde. Design-didaktik er 

et supplement til de klassiske læremidler, og med nye it-redskaber kan læreren bl.a. anvende ældre 

lærematerialer i nye sammenhænge. Det betyder, at man skal kunne udvikle og producere nye 

didaktiske læreplaner, som særligt jf. historiefaget, rummer nye muligheder for at producere, vurdere 

og reflektere over fx de faglige temaer fra historiekanon, som historiefaget bygger på. Man kan bruge 
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designdidaktik til at reflektere over de fem grundlæggende didaktiske spørgsmål: ”Hvad skal eleverne 

lære? Hvad er fagets indhold? Hvem er eleverne? Hvorhen skal vi sigte efter at bringe dem og hvornår? 

Hvad er fagets formål?” [Hansen, 2012; Side 8-9] Læreren skal arbejde med historiefagets faglige 

aspekt og synliggøre hvilket dannelsespotentiale undervisningen i faget skal sigte hen imod. 

Med fokus på it-didaktisk design ønsker jeg at vise, hvordan denne tilgang kan være med til skabe de 

bedste betingelser for gode læringsforløb i undervisningen. Her medtænker jeg folkeskolens krav om 

undervisningsdifferentiering: ”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og 

arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal i alle fag leve op til folkeskoleformål 

og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger” [Egelund, 2010; Side 13]. Det 

skal understreges at differentiering af undervisningen anses som et princip og ikke en metode. Det 

skal hjælpe læreren til at overveje de enkelte elevers ståsted og læringspotentialer inden for 

klassefællesskabet. Med it-didaktisk design har jeg fra praktik oplevet en høj grad af differentieret 

undervisning, og jeg mener, at man med begrebet it-didaktisk design kan medtænke 

undervisningsdifferentiering som en naturlig del i planlægningen. I historiefaget kan læreren ved 

hjælp af it og andre medier endvidere arbejde med ældre læremidler og teksters indhold og udvikle 

nye læringsdesigns, som motiverer og aktiverer eleverne i undervisningen. Det handler om at 

arbejde/didaktisere historiebevidsthed, og at læreren er i stand til at relatere det faglige 

indhold/temaer til elevernes livsverden, så indholdet bliver relevant for eleverne. 
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2.1 Teori 

I dette afsnit præsenterer og udfolder jeg de teorier og forskningsresultater, som jeg vil anvende i 

analysen af empirien. 

2.2 Samfundet stiller krav om it i folkeskolen 

Digitale medier rummer både en lang række udfordringer, men også muligheder i lærerens 

planlægning af undervisning. En af fordelene ved at inddrage digitale medier er, at de ”gør det muligt 

at repræsentere den fulde kommunikationsvirkelighed […] og afspejler det samfund, vi hører til i, og det 

liv, vi skal leve uden for skolen” [Helm, 2009]. Det er centralt i det moderne videnssamfund, at børn og 

unge opnår evne til at håndtere de mange nye komplekse digitale kommunikationsformer og 

tekstformer indenfor web 2.0. Det fremgår også gennem PISA-undersøgelser, at danske elever fejler i 

test i læsning på elektroniske medier (2009). ”Countries’ mean scores on this task were generally closely 

aligned with their overall means on the digital reading assessment, with only Denmark (performing 

considerably more weakly on this task” [Pisa, 2009; Side 110]. 

Elever har brug for at kunne udvikle hensigtsmæssige strategier til læsning, kritisk søgning og 

ansigtsløs kommunikation med it. Trods de unges store forbrug udvikler de ikke deres refleksive og 

analytiske it-kompetencer af sig selv. Sådanne strategier må derfor udvikles i en faglig kontekst i 

skolen. I forskningslitteratur kan man læse om ændringer i de traditionelle elevroller og kendte 

læringsmiljøer i skoler og institutioner. ”Således aktualiseres eksempelvis begrebet uformel læring i 

forhold til it, hvilket udløser korrektioner og en udvidelse af vores traditionelle didaktiske kategorier i 

forhold til undervisningsplanlægning. Elevers kompetencer og ofte intuitive tilgange til ny teknologi og 

nye tekstformer opfattes i dette elevsyn som en ressource, men hvordan kan det tænkes ind i en 

overvejende traditionel og formel undervisningssammenhæng, og hvilke implikationer får det for både 

læreren og eleven som didaktisk designer?” [Fink Lorentzen, 2012; Side 1]. Derfor må man som lærer 

overveje, hvordan man kan indrage elevernes forskellige it forudsætninger og kompetencer i 

undervisningen. 
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2.3 It i skolen 

I en ny undersøgelse lavet af EVA konkluderes der, at læreren skal blive bedre til at opstille mål for 

undervisningen. Altså hvorfor skal eleverne lære det, de skal? ”At læringsmål er underforståede, er ikke 

ensbetydende med, at eleverne ikke lærer noget, men forskning viser, at elever generelt lærer mere, når 

læringsmålene er tydelige styringsredskaber for både elever og lærer.” [Nielsen, 2013; Side 1]. 

Rapporten er tydelig i forhold til, hvad det betyder at sætte mål for elevernes læring. Eleverne lærer 

mest uanset deres faglige niveau, hvis de er bevidste om, hvad de skal lære. Forskningsrapporten 

læner sig op af Hilbert Meyers 10 kendetegn på god undervisning: ”...klar strukturering af 

undervisningen med tydelig sammenhæng mellem mål, indhold og metoder” [Nielsen, 2013; Side 1]. Det 

er vigtigt at medtænke i den e-didaktiske model og i arbejdet med it, så eleverne ved, hvad it skal 

bruges til, hvorfor og hvordan. 

Jeg har både på 3. og 4. årgang fået indsigt i, at tydelige mål på tavlen har afvejet mange af elevernes 

tvivlspørgsmål. Som min praktiklærer på 4. årgang kommenterede i et interview: ”Eleverne er helt 

bevidste om, hvad de skal – det kan man tydeligt mærke” [Bilag 8]. 

Det er en diskussion i folkeskolen, om it og digitale medier skal være et mål i sig selv, eller om det er et 

middel som andre læremidler. Jeg er gennem studiet og praktikken blevet mere bevidst om, at it kun 

er et redskab og at det aldrig bliver et mål i sig selv- jf. Jeppe Bundsgaards undersøgelser, hvor han til 

”Alineas konference om den digitale strategi for folkeskolen” forklarede overfor danske 

folkeskolelærere at ”...it hurtigt går hen og bliver mål for den undervisning, hvor tanken skal vendes om; 

it skal kun bruges som et redskab til at understøtte læring2. It rummer mange muligheder, men hvor 

meget og hvordan kan it bruges i historie, og hvad betyder digital dannelse? Det er det, jeg vil 

undersøge nærmere. 

2.4 Et dannelsesperspektiv på historiefaget og it 

I forhold til begrebet dannelse vil jeg fokusere på tre perspektiver som omhandler: Den almene 

dannelse, historiefagets dannelsesmål og den digitale dannelse. Jeg vil starte med at tage 

udgangspunkt i den almene dannelse i et samfundsmæssigt perspektiv. Hvad er det, vi gerne vil have 

eleverne skal kunne, når de afslutter 9. klasse i folkeskolen? 

                                                             
2 http://www.jeppe.bundsgaard.net/live/index.php: ”It og dansk ved Dansklærerforeningens jubilærumskonference” 

http://www.jeppe.bundsgaard.net/live/index.php
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2.4.1 Almen dannelse 

I Folkeskolens Formålsparagraf udtrykkes skolens dannelsesformål (her i gengivet kort form):  

”§1. stk 1: ... give eleverne kundskaber og færdigheder”  

”§1, stk 2: … skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst”  

§1, stk. 3: ”… skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed  og folkestyre”. [Folkeskoleloven, 2009; Side 3].  

Skolens formålsparagraf dækker et kategorialt dannelsessyn [Klafki, 2001; Side 80.81], hvor det 

materiale dannelsessyn er tydeligst i §1,1, det formale dannelsessyn i §1,2, og i §1,3 sættes skolens 

dannelsesopgave i et etisk og samfundsmæssigt perspektiv. Klafki beskriver den kategoriale dannelse 

som ’den dobbeltsidige åbning, hvor eleven åbner sig for verden og verden åbner sig for eleven’. Ifølge 

Klafki skal elever udvikle selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet for at kunne forstå og 

deltage i et demokratisk samfund.  Folkeskolens overordnede formål er afsættet for at se nærmere på 

historiefagets dannelsesformål.  

Historiefagets nye fagmål og indførelsen af kanon kom i forbindelse med ”Ungdom og Historie i 

Danmark”, som er en meget omfattende undersøgelse ledet af Vagn Oluf Nielsen. Her var 31.000 elever 

og 1250 lærere blevet afspurgt om deres syn på: ”1) de unges historiebevidsthed og historiesyn, 2) deres 

viden om og interesse for historien, 3) deres historieundervisning og dens laerere, 4) deres overordnede 

politiske holdninger og 5) deres mening om en raekke aktuelle, politiske” [Henning Work, 2001]. Det 

fremgik af undersøgelserne, at elever der forlod folkeskolen var historieløse, og at 

historieundervisningen ikke kvalificerede elevernes historiebevidsthed. Det betød, at der kom en stor 

debat blandt historikere, skolefolk og politikere om historiebevidsthedsbegrebet og historiefaget i 

folkeskolen. Diskussionen handlede om, hvorvidt historefaget skulle være et dannelsesfag med 

historiebevidsthed som omdrejningspunkt, eller om eleverne primært skulle have kundskaber, 

kronologisk overblik og viden om den danske kulturarv. Det var med andre ord historiefagets 

identitet, der blev diskuteret. Diskussionen gik på historiefagets betydning både ud fra en 

uddannelsesorienteret - og en dannelsesorienteret skoleforståelse. 
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2.4.2 Historiebevidsthed - fagets dannelsesmål 

”Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og 

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

samfundsliv” [UVM, 2009b; Side 3] Jf. formålet for historiefaget bliver det min læreropgave at skabe en 

historieundevisning, som relaterer sig til elevernes livsverden, således eleverne kan bruge deres 

historiefaglige viden til at kunne forstå og begå sig i et samfund 2013. Historie er bygget op omkring 

29 kanonpunkter, som er udsendt af Undervisningsministeriet. ”VK-regeringen indførte i 2005-06 en 

historiekanon for folkeskolen. Formålet med kanonen var at skabe et forøget fokus på, at elever skulle 

have kronologisk overblik og kende de vigtigste historiske begivenheder, men der var også et ønske om 

fælles standarder for undervisningen, så fremskridt og kvalitet bedre kunne måles. Historiekanonen blev 

til i en tid, hvor der var generel fokus på at definere danskhed, blandt andet via historien” [Yding 

Brunbech]. 

Kanonpunkterne er obligatoriske for lærerens historieplanlægning. De 29 temaer skal forstås som 

vigtige begivenheder, forløb, sammenhænge og brud eller genstande/hændelser, der har betydning for 

elevernes udvikling af historiebevidsthed. Udgangspunktet for regerigens udspil til kanon er, at det: 

”...er regeringens opfattelse, at elever i folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad er fortrolige med 

fortællingerne fra Danmarks historie, og at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til andre nationers 

historie. Som noget nyt vil regeringen indføre en historiekanon” [Pietras, 2010; Side 2]. Folkeskolen.dk 

har lavet en undersøgelse fra 2012 om lærerens brug af disse kanonpunkter. Heraf fremgår det, at: 

”Halvdelen af dansk- og historielærerne opfatter litteratur- og historiekanonen for folkeskolen som en 

inspirationskilde og føler sig ikke forpligtet til at undervise i de kanoniserede forfattere og begivenheder” 

[Ravn, 2012]. Mange lærere vælger indholdet i historiefaget ud fra elevernes forudsætninger og 

interesser. Det vil sige, at mange lærere tager mere afsæt i et formalt dannelsessyn end i et kategorialt 

dannelsessyn. 

I relation til it i historieundervisningen har der siden 1993 været formuleret krav om, at it skulle 

inddrages i alle fag. Så hvad er historielærerens opgave i denne sammenhæng? Kort sagt mener jeg, 

det handler om, at læreren skal kunne igangsætte nogle læringsprocesser med inddragelse af digitale 

medier, som aktiverer og motiverer eleverne, så de udvikler historiebevidsthed.  

Om historiebevidsthed skal historieundervisningen: ”...styrke elevernes historiske bevidsthed og 

identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem 

forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.” [UVM, 2009; Side 
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3]. Adskillige forskere skelner mellem historisk bevidsthed og historiebevidsthed. I ”Historiedidaktik i 

Norden 9” præsenteres flere forskellige sammenhænge og måder at forstå begrebets indhold og 

betydning. Herfra har jeg valgt definitionen af historiedidaktikeren Bernard Eric Jensen, der anvender 

et bredt historiebegreb: ”Historiebevidsthed må forstås som en begrebsliggørelse og italesættelse af et 

sagforhold, nemlig at der i levet menneskeliv (og dermed samfundsliv) indgår samspil mellem 

menneskers fortidsfortolkninger, samtidsforståelser og fremtidsforventninger. [...]  [Bernard Eric Jensen, 

2012; Side 16]. Undervisningen i historiefaget må således søge at udvikle og skabe rammer for, at 

eleverne udvikler en historiebevidsthed, som gør dem i stand til at reflektere over livsværdier. I del 3 

vil jeg analysere elevernes udvikling af historiebevidsthed, herunder om de digitale medier har 

bidraget hertil. 

I forlængelse af historiebevidsthed har jeg også forsøgt at sætte fokus på, om eleverne er i stand til at 

forholde sig kritisk overfor de digitale medier, da internettets ressourcemuligheder er mere 

eksploderende i dag end nogensinde før: ”... den enorme mængde af ressourcer stiller ikke blot nye krav 

til, hvad eleverne skal arbejde med. Det stiller også nye krav til, hvordan elever og lærere skal arbejde, og 

hvilke overvejelser de skal gøre sig undervejs”. [Gynther, 2010; Side 16] 

Da jeg første gang præsenterede kildekritik for mine elever i 7. klasse, blev jeg af flere elever mødt 

med kommentarer som: Hvad skal vi bruge det til? Det gider jeg ikke lære noget om! Det er kedeligt! 

Med de kommentarer er jeg blevet bevidst om, at elever kan have svært ved at forholde sig til online 

digitale tekster og materialer. Hele tanken med digitale medier bygger ikke kun på at motivere og 

engagere eleverne i undervisningen, men at de også lærer at forholde sig til digitale tekster. ”På den 

ene side står skolefagligheden, som gerne skal læres. På den anden side står eleverne, der også vil 

underholdes. På sidelinjen står didaktiske eksperter, der ved, hvad der er godt [...] ligesom de påviser, at 

elever fx har svært ved at søge på nettet” [Bundsgaard, 2005; Side 173]. Jeg ser det derfor som et mål at 

udvikle elevernes kildekritiske kompetencer som led i deres udvikling af historiebevidsthed i skolen. 

Det bliver derfor en nødvendighed at arbejde med elevernes kildekritiske forståelse af digitale kilder. 

Kilder kan være alt, der indebærer informationer af den ene eller anden art og som kan belyse et 

relevant tema/emne. Kildekritikkens fokus: ”...handler om at afklare, til hvad og hvordan vi kan bruge 

det historiske spor som kilde i vores historiske undersøgelse” [Pietras & Poulsen, 2011; Side 36]. I den 

analytiske del belyser jeg, hvordan jeg har forsøgt at udvikle elevernes kildekritiske forståelse i 

forhold til både det fælles arbejde på klassen og den problemstilling de i grupper har søgt at finde svar 

på over internettet.  
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2.4.3 Digital dannelse 

Ifølge David Buckingham, som er en af de ledende internationale forskere på området om unges brug 

og interaktioner af it og medier, skal eleverne være: ”...i stand til at metareflektere over interaktionen 

med andre aktører og over de multimodale virkemidlers betydning. De skal også kunne forstå, hvordan 

handling og virtuelle miljøer er sammenvævede, og hvorledes de bliver konstitueret af hinanden.” [Meyer, 

2011; Side 19]. Andre teorier bygger videre på tanken om at udvikle elevernes digitale dannelse, som 

handler om: ”...at omfatte den livslange evne til at kunne fungere og handle i det 21 århundredes 

netværkssamfund. [...] da digital dannelse er fundamental for alle samfundsborgere. [Ibid; Side 19]. Dette 

perspektiv på dannelse fortæller mig, at digital dannelse er noget man aldrig bliver færdig med at 

udvikle, men at man gennem hele livet skal udvikle disse kompetencer. 

Jeg vælger at fremhæve tre digitale kompetencer, som jeg mener er relevante. 1: ”Digital kompetence – 

de basale færdigheder, der kræves for at kunne lære og foretage bestemte operationer gennem learning 

by doing.” 2: ”Repertoire af digitale anvendelser – basal indsigt og handle- strategier, der tillader 

modifikation af praksis baseret på kritisk refleksion og transfer af viden og best practices mellem digitale 

løsninger i det digitaliserede miljø”. 3: ”Digital transformation – evnen til at meta-reflektere over og 

integrere kreativitet og innovation, der tillader forandring af de grund- læggende præmisser for handling 

og handlemønstre i et digitaliseret miljø. [Ibid; Side 19] I del 3 vender jeg tilbage til om mine elever 

opnåede disse kompetencer. 

Sammenfattende er det udfordringen at udvikle elevernes historiebevidsthed samt digitale dannelse, så 

deres selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet i et samfundsperspektiv kvalificeres.  I det 

følgende afsnit vil jeg derfor fokusere på begreberne motivation og læring, da det er afgørende 

forudsætninger for elevernes udvikling og dannelse. 

2.5 Motivation og læring  

I praktikken har jeg erfaret at elevernes motivation øges, når de får mulighed for selv ”at gå på 

opdagelse” bl.a. gennem brug af internettet. Jeg har taget udgangspunkt i Knud Illeris læringsmodel, 

fordi den giver et godt overblik over læringsdimensioner [Illeris, 2006]. Illeris taler om tre 

dimensioner: en kognitiv dimension (indhold), en psykodynamisk dimension (motivation) og en social 

og samfundsmæssig dimension. Illeris` læringsmodel viser det komplekse samspil, der foregår mellem 

indre og ydre processer i en læringsproces. Der er tale om en indre proces hos den enkelte elev 

(kognition og motivation), og om en ydre proces, en samspilsproces, hvor læreren eller andre elever 
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kan ”forstyrre” de indre processer og dermed bidrage til at støtte og udfordre den enkelte elevs 

kognitive strukturer og motivation. Eleverne konstruerer selv deres forståelse (indre proces), og deres 

motivation og interesse er afgørende for, hvad de får ud af undervisningen. Læreren (og 

klassekammeraterne) har stor betydning i samspilsprocessen (ydre proces), og det er her læreren kan 

støtte og udfordre den enkelte elev gennem relationsarbejde og kommunikation. Som lærer må man 

derfor tænke i alle tre læringspunkter, når man planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen 

og elevernes læreprocesser.  

Illeris henviser til Vygotsky ift elevernes forskellige læringsforudsætninger. Vygotsky taler om: Zonen 

for den nærmeste udvikling som afstanden mellem det faktiske udviklingsniveau, bestemt ved selvstændig 

problemløsning og det potentielle udviklingsniveau, bestemt ved problemløsning under voksen vejledning 

eller i samarbejde med kompetente jævnaldrende [Mette Guldbrandsen, 2006; Side 248]. Ifølge 

Vygotsky er det ikke nok kun at se på den aktuelle zone, man må også interessere sig for 

udviklingsmuligheden, potentialet, dvs. den nærmeste udviklingszone. Vygotskij arbejder med 

begrebet mediering, hvor læreren kan støtte eleven i at udføre det, som han/hun ikke kan gøre selv, 

men har potentiale til næsten at kunne selv. Undervisningen må derfor tage udgangspunkt i elevernes 

zoner for nærmeste udvikling, hvilket er en stor udfordring i forhold til at arbejde med historiekanon i 

historie. Mine erfaringer er, at man som lærer får stort kendskab til eleverne ved at snakke med dem 

enkeltvis og i mindre grupper. På den måde kan man finde ud af, hvad den enkelte elev kan (kognitivt), 

hvad eleven er interesseret i (motivation), og hvem eleven godt kan lide at arbejde sammen med i 

klassen (samspil). Gennem forskellige opgaver og aktiviteter i klassen lærer man eleverne bedre at 

kende og gennem elevsamtaler, hvor læreren lytter og forsøger at forstå den enkelte elevs behov, kan 

man få mere at vide om den enkelte elevs forudsætninger. Her skal læreren fokusere på elevens indre 

betingelser og imødekomme hans/hendes behov for at blive hørt, men også de ydre betingelser, altså 

hans/hendes trivsel i fx klassen for at se, hvordan man som lærer kan støtte eleven. ”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”. [Bilag 4] I forhold til et kategorialt dannelsessyn er 

opgaven så at åbne eleven for verden og åbne verden for eleven. 
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2.6 Flere perspektiver på elevernes læringsudbytte 

Jeg har valgt at supplere Illeris og Vygotskys beskrivelser med andre perspektiver på læring, særligt 

med hensyn til hvordan it-didaktisk design kan bidrage til at øge elevernes motivation og 

læringsudbytte. Jeg har bl.a. læst Rikke Toft Nørgaards pointer om, hvordan læring opstår i 

interaktionen og inventionen med brug af digitale medier. Desuden inddrager jeg teori om flow i 

forhold til motivation og læring, og endelig inddrager jeg Lars Qvortrups fire videns- og 

læringsniveauer i forhold til læringsudbytte. Med dette afsæt vil jeg i del 3 analysere og vurdere 

elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed – samt min egen undervisning i 

historie med anvendelse af it-didaktisk design. 

Et nyt perspektiv på læringsdesign og it 

Som nævnt er jeg blevet inspireret af Rikke Nørgaard, som forsker og underviser i it-didaktisk designs 

på DPU Århus. ”It skal skabe rum for lyst til læring” [Nørgaard, 2013: Designteori 3.2]. Hun siger om  

læring: ”Gør man indholdet så spændende for eleven, at eleverne slet ikke kan lade være med at spille 

spillet, så opnår man læring på helt nye måder, som tydeligt motiverer eleven i arbejdsprocessen” [Ibid] 

En stor del af teorien er baseret på læring gennem computerspil, men den indeholder også 

perspektiver, som kan anvendes i arbejdet med it-didaktisk design. Nørgaard er optaget af, hvordan 

man bevæger sig fra at lære for at vide til at lære for at kunne praktisere. Det vil sige, at vi i stedet for 

at lære af medierne skal lære med medier. ”Så hvad vi i højere grad bør gøre, hvis vi vil udvikle it 

didaktiske design, der understøtter udviklingen af innovative kognitive kompetencer, er ikke at tænke læring 

gennem medier, men begynde at tænke læring som interaktion – læring sker fordi interaktionen er så sjov 

og engagerende, at man ikke kan lade være med at lære.” [Ibid] Personligt er jeg dybt optaget af denne 

teori, da jeg af egne livserfaringer har oplevet, at læringen kommer, hvis drivkraften (motivationen) er til 

stede. Nørgaard taler i sin kilde om, at et godt didaktisk design indeholder opslugende interaktioner, 

engagerende invitationer, givende og værdsatte praksisfællesskaber, sammensmeltning af faglig viden med 

faglig praksis samt kompleksitet, muligheder og åbne valg. Et godt design er opbygget, så opgaven i sig selv 

for eleven er spændende og vækker lyst til fordybelse. [Ibid] Det er spændende visioner. 

It-didaktisk design skal altså skabe rum for, at eleverne lærer at anvende viden som udøvende praktikere.  

Med det mener jeg, at vi ikke skal lære elever begrænsede færdigheder, men at eleverne skal lære, fordi 

det er livsvigtigt for dem i forskellige kontekster. I undervisningssammenhæng skal det forstås sådan, at 

undervisningen skal invitere til en praksis, der kræver viden og færdigheder. Eksempelvis kan det være at 
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skulle udarbejde et produkt med ny teknologi, og at man så lader det være op til eleverne at finde ud af, 

hvordan teknologien kan bruges. Dermed inviterer man elevene ind i et spændende univers, hvor de ikke 

kan sige nej, da det bliver vigtigt for dem at få viden for at kunne praktisere (= producere sit produkt). Det 

er det jeg har forsøgt i praktikken gennem arbejdet med bl.a. produktion af billedvideoer. 

”... hvor vi sjældent er motiverede for at lære enkeltstående svar eller fakta, lære gennem repetition og 

udenadslære, gennem anvisning og påbud eller gennem standardiserede tekster og lektier, er vi ofte dybt 

engagerede og motiverede, når vi på egen hånd forsøger at lære at mestre og tilegne os viden om digitale 

designs. [Nørgaard, 2013: Design teori 3.3]. Netop dette er min pointe, og det som hele min vision med it-

didaktisk design er. Altså om jeg som lærer kan skabe engagerende, motiverende og aktiverende 

undervisning, der giver eleverne lyst til at lære mere eller vide mere for at kunne praktisere. På den måde 

kan man måske gøre op med den klassiske historieundervisning, der hovedsageligt arbejder ud fra en ´læs 

og forstå tilgang´. 

I forlængelse af ovenstående har jeg også været inspireret af Flow-teorien. Begrebet flow stammer fra 

den positive psykologi, og begrebet er beskrevet af Mihaly Csikszentmihaly. Han beskriver begrebet 

flow som: ”... den optimale oplevelses tilstand, hvor folk engagerer sig så meget i en aktivitet, at alt andet 

synes uden betydning” [Lund Jensen, 2006; Side 18] Flowmodellen viser, hvordan opgavernes 

sværhedsgrad og elevernes forudsætninger og kompetencer skal balanceres, hvilket er en anden måde 

at beskrive den nærmeste udviklingszone på. Når man arbejder ud fra et flow-princip, er det vigtigt, 

man som lærer sørger for, at eleverne modtager hurtig feedback i deres arbejde (jf. krav til læreren). 

                            

Jeg anvender et flow-iagttagelsesskema i del 3, som jeg har udarbejdet på baggrund af flow-modellen. 

Skemaet bruges til at iagttage elevernes motivation, og hvad der påvirker dem i undervisningen. For at 

kunne belyse om eleverne har udviklet historiebevidsthed i min undervisning har jeg i næste afsnit 

valgt at inddrage en kort beskrivelse af Lars Qvortrups fire videns- og læringsniveauer.  
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Lars Qvortrups fire videns- og læringsniveauer 

I forhold til det hyperkomplekse og foranderlige samfund (jf. afsnit 2.3.2) beskriver Lars Qvortrup, at 

målet nu er at udvikle elevernes kompetencer til forskel fra tidligere, hvor målet var, at eleven skulle 

opbygge et vist lager af konkret viden. Qvortrup har ud fra Gregory Batesons teori om læring og 

kommunikation opstillet fire forskellige vidensformer, som jeg med inddragelse af historiefaget har 

illustreret med følgende model: 

Vidensniveau Vidensbetegnelser Historiefaget Læringsniveau 

1. Ordens viden: 
Kvalifikationer 

Faktuel viden (viden 
om noget) 

Historietfagets indhold Første ordens læring 
Simpel, mekanisk 

2. Ordens viden: 
Kompetencer 

Situativ viden (vide om 
vidensanvendelse) 

Historie som nytte Anden ordens læring 
Læring om læring, 
At vide hvordan 

3. Ordens viden: 
Kreativitet 

Systematisk viden 
(viden om 
videnssystemet) 

Historie som optik Tredje ordens læring. 
Læring om læring om 
læring – mulighed for 
omlæring 

4. Ordens viden: 
Verdensviden 

Metasystemisk viden 
(viden om 
betingelserne for 
videnssystemet) 

Historie som 
forudsætning for 
historie 

Fjerde ordens læring 
Den sociale evolution 
af viden – ubevidst, 
kollektiv læringsproces 

Her følger en kort uddybelse af de fire vidensniveauer: Ved 1. ordensviden: ”Kvalifikationer” tilegner 

eleven sig faktuel viden (fx om Jødeforfølgelsen under Anden Verdenskrig). Begivenheder eller 

historie som fag skal altså opfattes som et indhold, der kan læres. I denne kategori spørger man også 

om, hvad man kan bruge denne viden til. Ved 2. ordensviden: ”Kompetencer” handler det om, hvordan 

man bruger viden fra 1. vidensorden. Man går altså fra simpel læring til læring om læring, og hvordan 

læring kan anvendes (jf. historiebevidsthed, hvor eleverne skal tilegne sig historisk viden og 

kompetencer i et fortidigt, nutidigt og fremtidigt perspektiv). 3. ordens viden: ”Kreativitet” bliver af 

Qvortrup defineret som en situativ og systemisk viden, der kan træde i kraft i form af en omlæring af 

stoffet fra 2. videns orden. Man kan bruge 2. ordens viden til at aflære noget af det lærte og lære noget 

andet og mere. 4. ordensviden: ”Verdensviden” omhandler en metasystemisk viden.  Vi indgår i et 

socialt fællesskab, som er forudsætning for, at vi kan have en viden om en fælles fortid og omvendt er 

det, at vi har en fælles fortid, og at vi fortæller historie for og om hinanden, en forudsætning for det 

sociale og kulturelle fællesskab. Jeg forstår dette vidensniveau sådan, at den 4. videns orden 
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omhandler evnen til at metareflektere over selve betydningen af fagets betydning og betingelser for 

hele udviklingen af viden.  

Jeg mener ikke, at 3. og 4. vidensorden er relevant i forhold til elever i skolen, da abstraktionsniveauet 

er alt for højt. Jeg har heller ikke eksempler fra praktikken, der viser elever på 3. eller 4. videns- og 

læringsniveau. Det er derimod interessant at analysere elevernes læringsudbytte ud fra vidensniveau 

1 og 2, og ligeledes at vurdere, om undervisningen har lagt op til viden og læring på niveau 1 og 2. 

Sammenfattende kan teorier om motivation og læring bruges til at forstå og forholde sig til, hvad it-

didaktisk design i historieundervisningen kan betyde i forhold til elevernes motivation og læring.  

 

Inden jeg går til analyseafsnittet vil jeg i det følgende afsnit fokusere på, hvad det stiller af generelle 

krav til lærerens kompetencer at støtte og udfordre elevernes motivation, læring og udvikling af 

historiebevidsthed. 

2.7 Krav til læreren - Lærerfaglige kompetencer 

I praktikken oplevede jeg, at elevernes engagement og forudsætninger var meget forskellige, og jeg vil 

derfor inddrage nyere viden om, hvilke krav der stilles til ens lærerkompetencer.  

Forskningsresultater viser: ”...at det fremmer elevernes læring, når relationen mellem lærer og elever er 

god” [DCUM, 2009; Side 5]. Ifølge samme undersøgelser er der: ”...tre kompetencer, du skal besidde for 

at være en god lærer: Faglig kompetence, relationskompetence og ledelseskompetence.” [Fugl, 2008; Side 

2]. Jeg vil her uddybe lærerens relationsarbejde, da jeg i mit didaktiske ståsted og dannelsesmæssige 

overvejelser har beskrevet mine faglige og klasseledelsesmæssige overvejelser over undervisningens 

hvad, hvorfor og hvordan.  I forhold til relationskompetence er det min erfaring, at når det lykkes at 

skabe tillid og gode relationer til eleverne, bliver de mere motiverede og interesserede, og det er 

forudsætningen for, at de kan lære noget, jf. ”...jo oftere eleverne har positive oplevelser med lærerne, jo 

gladere er de for at gå i skole, og jo mere positivt vurderer de deres muligheder for at blive fagligt 

dygtigere i timerne” [Kjær, 2009]. Som lærer er man nødt til at finde ud af, hvad den enkelte elev 

ved/kan - ved ikke/ kan ikke for at kunne hjælpe eller hjælpe eleven til at hjælpe sig selv. Det stiller 

generelt store krav til lærerens evne til at kommunikere med og lytte til eleverne og tage 

udgangspunkt i deres forudsætninger og potentialer. Undervisningen er den: ”...specialiserede form for 

kommunikation, der har til hensigt at stimulere læring. [...] Undervisning er det specialtilfælde af 

kommunikation, der har intentioner om at forandre personer” [Rasmussen, 2004; Side 286]. De tre 
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lærerkompetencer er vigtige, og samtidig mener jeg, de bør suppleres med it-didaktisk kompetence jf. 

afsnit 2.4. I dag er udbuddet af teknologiske læringsressourcer så stort, at underviseren som tidligere 

nævnt må gennemtænke sine didaktiske overvejelser i forhold til mål, elevforudsætninger, indhold, 

undervisnings- og arbejdsformer, evaluering, materialer, tid, rum og ressourcer.  

Også Lars Qvortrup og Bundsgaard har set nærmere på lærerrollen ift. elevernes læring: ”Since 

learning is something that the pupil has to do himself and for himself, the initiative lies with the learner. 

The teacher is a guide and director; he steers the boat, but the energy that propels it, must come from 

those who are learning” [Qvortrup, 2002; Side 124]. Ifølge Jeppe Bundsgaard skal arbejdet med it 

fokusere på stilladsering af elevernes læring, dvs. bidrage til at udvikle de kompetencer den enkelte 

elev skal have, fx kunne lave interviews eller benytte sig af et kamera. ”Læreprocesser med it bygger 

ofte på det velkendte aktivitetsprincip, hvor elever stilles over for problemer og selv prøver at løse dem  

[B. Andresen, 2005; Side 11]. Det indebærer både lærerens egen håndtering af it og nye teknologier og 

lærerens mediering og inddragelse af it ift. elevernes læring, så eleverne tilegner sig it-kompetencer, 

som de kan benytte sig af i ungdomsuddannelserne efter folkeskolen og senere i livet. It i skolen skal 

ses som supplemet til disse to perspektiver i undervisningen: ”...på den ene side at udvikle elevernes 

faglige kompetencer som at læse, skrive, regne og kunne sprog. På den anden side (...) at udvikle almene 

kompetencer som at lære at lære, samarbejde og håndtere projekter for at kunne agere i en verden i 

konstant forandring” [Gynther, 2010; Side 91]. 
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3.1 Analyse 

Med afsæt i ovenstående teorier vil jeg i det følgende afsnit beskrive, analysere og vurdere mine 

erfaringer og empiriske undersøgelser i forbindelse med min praktik på 3. og 4. årgang. Jeg har 

undervist i faget historie i to 7. klasser, en 8. klasse samt en 9. klasse og eksperimenteret med 

anvendelsen af it og medier i forhold til betydningen for elevernes motivation og læringsudbytte. Jeg 

har anvendt forskellige formative og summative evalueringsmetoder for på forskellig vis at undersøge 

elevernes motivation, læringsudbytte og historiebevidsthed samt elevernes evaluering af 

undervisningen.  

Mine data er inddelt i tre kategorier: (1) Motivation og drivkraft. (2) Undervisningens design og 

gennemførelse. 3) Elevernes læringsudbytte og udvikling af historiebevidsthed. Jeg har illustreret 

indsamlet empiri med følgende model: 

Evalueringsmetode Formål og focus 

1. Flowskema Motivation og deltagelse (1) 
Undervisningsdesign (2) 

2. Lærerinterview Motivation og deltagelse (1) 
Undervisningsdesign (2) 

3. Evalueringsark Motivation og deltagelse (1) 
Læringsudbytte (2) 
Undervisningen (3) 

4. Elevsamtaler Motivation og deltagelse (1) 
Undervisningsdesign (2) 

5. Lærerlogbog (observation og refleksion) Motivation og deltagelse (1) 
Undervisningsdesign (2) 

6. Elevbesvarelser Læringsudbytte og udvikling (3) 

7. Elevprodukter (billedcollager, ministile) Læringsudbytte og udvikling (3) 

8. Jeopardy (quiz) Læringsudbytte og udvikling; faktaviden (3) 

Skematisk oversigt over evalueringsmetoder anvendt i praksis 

Evalueringsmetoderne er overvejende kvalitative, da de giver det bedste indblik i elevernes oplevelser 

og læreprocesser.  I bilagsdelen har jeg vedlagt nogle eksempler på elevernes evalueringer, men ikke 

alle evalueringer af hensyn til omfanget af bilag i opgaven.   
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I det følgende vil jeg redegøre for udvalgte dele af min undervisning med særlig fokus på elevernes 

motivation, læringsudbytte og udvikling af historiebevidsthed – samt vurdering af min egen 

undervisning relateret til de krav, der stilles til mine faglige, relationelle og it didaktiske kompetencer. 

For at skabe bedst muligt overblik over mine indsamlede data, vælger jeg først at anvende mine data 

fra praktik i 7. klasse på 3. årgang. Her bruger jeg elevernes evalueringsbesvarelser, individuelle 

elevsamtaler, elevernes produkter og min lærerlogbog.  

Næst vil jeg kaste lys over mine indsamlede data fra 8. klasse i min praktik på 4. årgang, hvor jeg har 

anvendt flowiagttagelsesskema (udfyldt af hhv. praktikvejlederen og mig selv), elevbesvarelser, 

elevprodukter, min egen lærerlogbog, lærerinterview med praktikvejleder og andres 

forskningsundersøgelser.  

Ud fra mine samlede erfaringer fra 3. og 4. årgang og min teoretiske viden (jf. teori del 2) vil jeg i 

afslutningen perspektivere til min kommende praksis som folkeskolelærer. 

3.2 Baggrunden for mit arbejde i praktik på 3. og 4. årgang. 

Der findes et meget stort antal digitale læremidler online i dag, og en stor del af dem kan anvendes i 

historieundervisningen. I min praktik både på 3. og 4. årgang valgte jeg at fokusere på de digitale 

medier, som omhandler billedproduktioner som fx Windows Moviemaker, Photo Story 3 og Movie Cut. 

Med disse programmer fik eleverne mulighed for at udarbejde deres egne fortællinger med brug af 

billeder, lydtale, tekst, musik, mv. Eleverne skulle lave it-produkter i mindre grupper (jf. motivering, 

aktivering, samarbejde, udvikling af kompetencer og historiebevidsthed) fremfor traditionel læs og 

forstå historieundervisning. Min opgave som lærer var at mål- og rammesætte undervisningsforløbet 

og vejlede eleverne i forhold til at vælge mellem og anvende de forskellige it-og bogmaterialer. 

Intentionen var, at eleverne på egen hånd inden for nogle givne kriterier skulle udvikle og samarbejde 

om at producere historiebevidste billedcollager. En af fordelene ved at arbejde med billedcollager i 

historieundervisningen er, at det kan gøre eleverne historieskabende frem for historielærende.  
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3.3 Mine mål med it-didaktisk design i praksis 

Som led i min planlægning af undervisningen med inddragelse af it har jeg taget afsæt i de 

overordnede dannelsesmål (jf. afsnit 2.4) og jeg har anvendt Fælles Mål, Historie, Faghæfte 9. Mine 

overordnede mål var at arbejde med:  

1. Elevernes livsforståelse og virkelighedsopfattelse. 

2. Elevernes faglige niveau, bl.a. set i relation til fagets trinmål 

3. Elevernes erfaringer med hensyn til fagligt indhold og anvendte materiale- og 

aktivitetsformer3. 

Jeg overvejede meget, hvordan jeg kunne evaluere min egen undervisning i forhold til elevernes 

læringsudbytte - igen med afsæt i Fælles Mål: 

1. Afdække, i hvilket omfang klassen har bevæget sig mod de opstillede undervisningsmål med 

udgangspunkt i slutmål og trinmål samt de mål, der lokalt er opstillet for elevens alsidige 

personlige udvikling 

2. Afdække, i hvilket omfang den enkelte elev har bevæget sig mod de opstillede læringsmål, som 

er opstillet i samråd med elev, lærer og evt. forældre 

3. Udvikle elevens bevidsthed om egen læring, hvilket indbefatter indsigt i læringsstil, 

udholdenhed, kommunikationsformer og læringsstrategi4. 

I de kommende afsnit vil jeg af hensyn til opgavens omfang gå direkte til konklusionerne af mine data 

koblet med teorien beskrevet i del 2. I praktikken på 3. årgang arbejdede jeg med temaet ”Enevælden i 

1600-1800-tallet” i 7. klasse, og i praktikken på 4. årgang arbejdede jeg i 8. klasse med temaet ”Anden 

Verdenskrig”. 

3.4 3. årgangs praktik: Tegn på elevernes motivation, læring og udvikling af 

historiebevidsthed 

I praktikken på 3. årgang førte jeg lærerlogbog for at reflektere over elevernes forudsætninger, 

læringsudbytte og deres vurdering af undervisningen. Første gang jeg mødte eleverne i 7. klasse 

spurgte jeg dem om, hvad de forstod ved historieundervisning, og hvordan de oplevede en almindelig 

historietime. Elevernes svar kan sammenfattes i følgende stikord: ”spørgsmål, opsamling, 

                                                             
3 Målene er udarbejdet på baggrund af it-didaktisk design til både 7. og 8. klasse som kan ses i bilag 1 og 6. 
4 Målene er udarbejdet med henblik på at udvikle min egen undervisning 
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gruppearbejde” [Bilag 2]. Dernæst spurgte jeg eleverne om, hvordan de syntes en god 

historieundervisning bør være. Her kom svar som: ”Gruppearbejde med udarbejdelse af diasshow og 

fremlæggelser gør undervisningen mest spændende”. [Bilag 2] Eleverne gav udtryk for, at hvis 

historieundervisningen blev gjort spændende, så ville de være mest motiverede. I forhold til min 

undervisning fremgår det af elevsamtalerne, at mange af eleverne oplevede, at det var sjovt at anvende 

it, og at de kunne lide at arbejde i mindre grupper: 

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

”Ja, der er sjovere, fordi det er bedre end at sidde og skrive i hånden, og det gør det 

nemmere, når man har internettet” 

Ja, fordi man kan få hjælp af internetet 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” 

”Det har været passende at arbejde i mindre grupper og der har været en god variation i 

undervisningen” 

”Det har været godt at prøve forskellige måder at lære på5” 

Med andre ord oplevede eleverne it og gruppearbejde som motiverende, men både eleverne og jeg selv 

oplevede også, at der var tekniske problemer, en del spildtid og uro i undervisningen: 

”Træls når det ikke virkede”  

”Billed-uploading virker ikke” 

”Det har været mindre godt at arbejde i grupper, for nogen tog ikke ansvar” 

”Der har været meget larm, og det forstyrrer undervisningen6” 

I min egen logbog skrev jeg:  

”Mine spørgsmål skal være helt konkrete, hvis jeg skal undgå al den spildtid, der gik med at 

få eleverne i gang med selve opgaven. [...] I selve fremlæggelserne viste det sig hurtigt at 

eleverne blev mere optaget af at grine og lytte end at notere det faglige indhold ned på 

deres noteark. Det var svært for flere af eleverne 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”7. 

                                                             
5 Citater fra bilag 3 
6
 Citater fra bilag 3  

7
 Uddrag fra bilag 2 
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I logbogen reflekterer jeg videre over, hvordan det lykkedes mig at engagere eleverne (drivkraft, flow, 

samspil), og over hvordan jeg selv skal afprøve opgaverne og lære at stille bedre spørgsmål for at 

kunne vejlede eleverne (jf. lærerkompetencer til faglig, relationel, klasseledelsesmæssigt og it 

didaktisk vejledning). I forhold til målene med undervisningen stillede jeg eleverne følgende 

evalueringsspørgsmål: ”Har målene med undervisningen være 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 stillet8” 

Jeg fik god inspiration og vejledning af praktiklæreren til at lave dagsordener på smartboardet til 

synliggørelse af både mål og arbejdsproces. Gennem arbejdet med det it-didaktiske design 

gennemførte jeg varierede og differentierede opgaver, og der blev arbejdet med bærbare computere i 

blandede grupper. Der blev i høj grad taget hensyn til den enkelte elev, når der skulle dannes grupper 

og elevernes medbestemmelse var i fokus.  Ser man på arbejdet med billedcollagerne var der opstillet 

5 forskellige åbne opgaver, hvoraf den ene opgave omhandlende ”København i dag”. Åbne opgaver 

udfordrer både de fagligt stærke og mindre stærke elever og gennem samarbejde kan de udvikle deres 

forskellige kompetencer.  

Når jeg kigger tilbage på målene i dag, kan jeg se, at mine mål ikke havde fokus på udvikling af 

historiebevidsthed på et læringsniveau 2, men snarere på et videns- og læringsniveau 1. Fokus var på 

faktaviden om Enevælden i 1600 til 1800-tallet, og jeg evaluerede bl.a. deres faktaviden gennem en 

Jeopardy quiz, hvilket eleverne syntes var sjovt, bl.a. fordi det var en konkurrence. Da jeg ville have 

indsigt i deres forståelse og historiebevidsthed, udarbejdede jeg også en mere åben evaluering, hvor 

eleverne skulle beskrive København i 1700-tallet samt forskelle og ligheder fra dengang til i dag. Af 

elevbesvarelserne fremgår det, at flere af eleverne fik et meget begrænset og problematisk 

læringsudbytte, og at de ikke udviklede historiebevidsthed, jvf følgende eksempel på en 

elevbesvarelse: 

”Dengang foregik straffe og henrettelser midt på gaden. I dag gør man det i lukkede rum. 

Dengang havde man ikke forsikringer, det har man i dag. Rundetårnet er en af 

lighederne. Det står der stadig i dag9” 

                                                             
8 Citater fra bilag 3 
9
 Uddrag fra elevbesvarelse, bilag 5 
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I forhold til vurdering af læringsudbytte har jeg valgt at vedlægge elevproducerede videoer [Bilag 13], 

der viser et eksempel og tegn på høj elevmotivation (drivkraft, flow) og lavt læringsudbytte 

(læringsniveau 1) og et andet eksempel fra en elev, der viser tegn på høj motivation og højt 

læringsudbytte (historiebevidsthed, læringsniveau 2, begyndende digital dannelse) 

 

Som en del af målet med undervisningen og anvendelse af it skulle eleverne lære kildekritik. Det viste 

sig at være rigtig svært, jf. følgende eksempler på elevudtalelser: 

”Jeg kan godt forstå, hvad du fortæller mig, men jeg forstår ikke, hvad jeg skal skrive om 

kildekritik” 

”Nej, jeg ved ikke hvad kildekritik er” 

”Jeg ved kun lidt om det, det er noget med at læse billeder” 

Det er svært at lave kildekritik af de hjemmesider vi brugte10” 

Eleverne havde svært ved kildekritik, og de lærte ikke at vurdere online materialer. Jeg formåede ikke 

at skabe rammer, der satte eleverne i stand til at blive kompetente kildekritiske analytikere (jf. Pietras 

& Poulsen, 2011), og deres faglige læringsudbytte var som nævnt meget begrænset. Jeg fandt også ud 

af, at it for mange af eleverne blev et mål i sig selv, hvor det bare handlede om at få formidlet et 

produkt. Flere grupper endte med at læse tekster op fra deres grundbog på deres billedproduktioner, 

og de formåede ikke at realisere målet om at kunne forholde sig kritisk til fagtekster på internettet. De 

blev hurtigt optaget af at arbejde med it-mediet frem for at kunne formidle deres egen personlige 

historiske fortælling på baggrund af internettets informationer. Kort sagt lykkedes det ikke at få alle 

eleverne på læringsniveau 2, og det lykkedes heller ikke at udvikle deres digitale dannelse [Meyer, 

2006). 

I min logbog skrev jeg: ”IT er ikke alt i historieundervisningen, og IT skal kun bruges som et redskab til at 

variere og differentiere undervisningen” [Bilag 2]. På det tidspunkt var jeg mest optaget af elevernes 

motivation, og dengang vidste jeg ikke så meget om læringsniveauer og digital dannelse. Det er først i 

dette bachelorprojekt jeg har arbejdet med disse begreber til at analysere min praktikundervisning og 

elevernes læring. 

                                                             
10 Citater fra bilag 2 
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3.5 Krav til undervisningen - Elevernes vurdering af min undervisning 

I min indsamlede empiri kan jeg se, hvordan eleverne vurderede min undervisning:  

”Det gode er, at du er en god lærer og god til at hjælpe os” 

”Det er godt, du kommer, når man har brug for hjælp” 

”Du er god til at informere om opgaven og at finde på andre måder at lave ting på, fx 

photostory” 

”At lave sjov undervisning og lære os nye ting og vise os lettere måder at lære på” 

”God til at samle op, hjælpe med ting man ikke forstår, bruger andet end papir og blyant, 

god humor, får os godt med, forklarer og minder os om hvad vi har lært” 

 

”Du kan godt nogen gange forklare det på en lidt mærkelig måde, men til sidst forklarer du 

det faktisk på en ret god måde” 

”Nogen gange har det været lidt svært at forstå, hvad du mente” 

”Få din computer til at virke lidt bedre, så vi kan finde ud af hvad vi har for” 

”Du kunne godt lave lidt mere aktivt med os11” 

 

Samlet set fik jeg et godt og tillidsfuldt forhold til eleverne (relations- og klasseledelseskompetence) i 

praktikken på 3.årgang, og eleverne var motiverede og engagerede (ZNU, flow). Men det lykkedes mig 

ikke at udvikle et it didaktisk design, som styrkede elevernes historiebevidsthed, læringsudbytte og 

digitale dannelse (Erik Bernard Jensen, Qvortrup, Meyer). I forhold til teorierne om it-didaktisk design, 

historiebevidsthed og læringsudbytte er jeg gennem dette bachelorprojekt blevet bevidst om, at der er 

langt fra teorierne til min 3. og 4. årgangspraktik i 7. og 8. klasse!  

I det følgende analyserer jeg mine erfaringer fra 8. klasse, som jeg havde i praktik på 4.årgang. Jeg 

underviste i temaet ”Anden Verdenskrig” og valgte at udarbejde et nyt it didaktisk design [Bilag 6]. Af 

hensyn til opgaven omfang inddrager jeg ikke empiriske data fra 9.klasse. 

                                                             
11 Citater fra bilag 3 
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3.6 4. årgangspraktik - erfaringer fra 8. klasse: Tegn på elevernes motivation, 

læring og udvikling af historiebevidsthed 

I 4. årgangspraktikken har jeg indsamlet empiri i 8. klasse gennem flowiagttagelsesskema (udfyldt af 

hhv. praktikvejlederen og mig selv), elevbesvarelser, elevprodukter og lærerlogbog – samt interview 

med min praktikvejleder. Interviewet har jeg suppleret med større nationale forskningsundersøgelser, 

der har undersøgt læreres brug af it i undervisningen.   

I 8. klasse mødte jeg mange forventningsfulde elever, der med begejstring glædede sig til at komme i 

gang. Der var et tydeligt engagement fra eleverne, da jeg viste dem en 8 min video, jeg selv havde 

produceret. Videoens formål var: ”at give eleverne et fælles fagligt indblik i ti af krigens store temaer, 

som inspiration til det videre arbejde” [Bilag 12].  Videoen indgår som en del af det it-didaktiske design 

[Bilag 6+13), som jeg har udviklet med inspiration fra den e-didaktiske læringsmodel (jf. afsnit 1.4 om 

mit didaktiske ståsted). Fordele ved den e-didaktiske læringsmodel, som jeg ser den, er, at den 

rummer et bredt og rummeligt perspektiv på planlægning af undervisningen: ”Sådanne forløb indledes 

typisk med et oplæg fra lærere og en fælles fastlæggelse af målet med arbejdet. Dernæst arbejder elever 

selvstændigt – enkeltvis, i mindre grupper eller holdvis. De fremlægger deres idé, plan eller mål for lærere, 

som lytter, spørger hvorfor og hvordan og måske også kommenterer – men i så fald på elevernes 

opfordring og præmisser. Lærere støtter og udfordrer eleverne og søger at få dem til at sætte ord på 

deres overvejelser og strategier. Gennem passende spørgsmål og kommentarer bliver eleverne i stand til 

selv at finde frem til løsningen. [B. Andresen, 2005; Side 11] Jeg fokuserer i det følgende på analyse af 

elevernes motivation, læringsudbytte og historiebevidsthed samt vurdering af undervisningen med 

afsæt i de gennemførte evalueringer perspektiveret med teori. 

Det er min oplevelse, at min egen video [Bilag 13] i høj grad var med til at motivere eleverne til emnet, 

og den bidrog til at skabe et fælles udgangspunkt og fagligt grundlag for arbejdet. Jeg mener, det er 

vigtigt at opbygge en fælles ramme for alle elever i klasserummet uanset deres forskellige 

forudsætninger. 

”Det var spændende at se videoen, hvor du selv fortæller om vigtige begivenheder under 2. 

verdenskrig. Jeg synes, den var flot lavet og du er en god fortæller” 

”Jeg fik lyst til at lave en video om jødeforfølgelsen efter vi havde set din video12” 
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Efter det fælles introforløb (instruktivististisk metode) og fælles arbejde med film og fortællinger om 

2. verdenskrig skulle eleverne i mindre grupper udarbejde billedvideoer om centrale begivenheder 

under 2. verdenskrig, hvor de skulle forklare årsager og konsekvenser. De blev også udfordret til at 

forholde sig til erfaringerne og komme med løsningsforslag i forhold til nutidige problemstillinger 

(udvikling af historiebevidsthed), hvilket var svært for mange af dem. Jeg brugte som nævnt tidligere 

både formative og summative evalueringsmetoder til at følge op på arbejdet. De formative 

evalueringsmetoder blev brugt undervejs i forløbet som hjælp til elevernes egen refleksion og som 

grundlag for min vejledning (evalueringsark). De summative evalueringsmetoder blev brugt 

afslutningsvis som opsamling på, hvordan eleverne havde oplevet forløbet, og hvad de havde lært 

(evalueringsskemaer, produkter)    

Med henblik på at undersøge elevernes motivation undervejs i arbejdet anvendte jeg et flow-

iagttagelsesskema, som både praktiklæreren og jeg selv udfyldte (Bilag 8). I skemaet skal man 

beskrive konkrete tegn på elevernes koncentration, engagement, forstyrrelser, medbestemmelse, mv. 

Her følger uddrag fra flowskemaet, hvoraf elevernes koncentration og engagement fremgår: 

Koncentration:  

”Eleverne er bøjet over skærmen, dialog i passende toneleje, ideer udveksles, tiden glemmes, 

koncentration og stilhed under indspilning” 

Engagement: 

”Eleverne er ivrige og søgende, taler dæmpet til hinanden, diskuterer billeder på nettet, 

diskuterer hvordan lyd og billeder skal sammensættes13” 

Når man arbejder med flow-princippet, er det vigtigt, man som lærer sørger for, at eleverne modtager 

hurtig feedback i deres arbejde. Det skete både gennem min vejledning, hvor følgende tegn kunne 

iagttages: 

”Eleverne bruger og spørger læreren om hjælp i forhold til alle slags hindringer i arbejdet, 

ved feedback udveksles der ideer mellem lærer og elever, nye ideer opstår, tiltag fødes” 
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Det gode ved at anvende et flow-iagttagelsesskema i undervisningen er, at det er let at bruge, og det 

giver et godt grundlag for at reflektere og vurdere elevernes motivation og læreproces. I mine 

refleksioner over flowskemaet efter praktikken skrev jeg bl.a. 

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

faglige niveauer.” 

”Svage elever som M blev aktiveret ved taleindspilning. Normalt kan man ikke forvente 

produktafleveringer fra ham, så derfor var det fantastisk at se ham være motiveret og aktiv 

i processen.” 

”Min vejledende hjælp i processen har vist sig at være altafgørende for gode produkter. Det 

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

betød, at eleverne undgik at gå i stå i processen.14” 

Jeg konkluderer, at eleverne var meget involverede, fokuserede og koncentrerede i arbejdsprocessen. 

Uanset deres forskellige faglige standpunkter viste de enkelte elever tydelig forståelse for opgavens 

indhold, og de arbejdede motiveret og engageret med opgaverne. (Jf. Illeris, Nørgaard, 

Csikszentmihaly). Der var så at sige et klart læringsflow i deres arbejdsprocesser, da de udarbejdede 

billedcollager, og eleverne blev udfordret på deres forskellige kompetencer. Det viste sig også, at der 

var nogle elever, der adskilte sig ydermere. Deres engagement var medvirkende til, at de kom på et 

højere læringsniveau, hvilket både praktiklæreren og jeg var imponerede over. For eksempel var der 

tre piger, som stod i en presset situation, fordi al talen på deres video var gået i stykker. På de ekstra 

20 minutter de fik, formåede de at lave et produkt, der hævede sig langt over det forventede 

læringsniveau. De tre piger var et konkret eksempel på det Rikke Nørgaard omtaler som ”læring sker 

fordi interaktionen er så sjov og engagerende, at man ikke kan lade være med at lære” 

3.7 Elevernes læringsudbytte og udvikling af historiebevidsthed 

Jeg har valgt at vedlægge to videoer, hvor det er tydeligt, at elevernes læringsudbytte er meget 

forskelligt (Bilag 13). I den ene video kan man se eleverne prøve at lave et rollespil om Invasionen af 

Polen. I resten af videoen har de udvalgt nogle billeder, som ikke hører til invaderingen af Polen i 

1939. I arbejdsprocessen har eleverne altså ikke overvejet de kildematerialer, som de har anvendt, og 

den højtlæste tekst har de fundet via google uden at overveje kildens oprindelse. Elever anvender 
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(6,44 min. inde i filmen) et billede af tyske fly, der flyver ind over England, som intet har med 

invaderingen af Polen at gøre. De har ikke forholdt sig til kritisk til valg af materialer og det er uklart, 

hvad deres fortælling med videoen er.  

I video 2 fortæller en gruppe om Danmarks besættelse ved hjælp af billeder, som de selv har indtalt 

tekst til på baggrund af ældre læremidler udleveret i undervisningen, og tekster de selv har fundet på 

nettet. Resultatet viser, at eleverne har fået viden og forståelse for besættelsen. Alle tre elever i 

gruppen var aktive i processen, de arbejdede med den udenfor skoletiden og de deltog alle tre i 

billedvideoen, hvor man kan høre deres forskellige stemmer.  

Udover videoprodukterne brugte jeg også evalueringsark og åbne opgaver som summativ evaluering 

af elevernes læringsudbytte og udvikling af historiebevidsthed. Elevernes besvarelser viste noget om, 

hvordan de havde oplevet arbejdsprocessen, og hvad de havde fået ud af forløbet.  

”Det var godt, at vi havde mere at sige om hvordan vi gerne ville arbejde” 

”Det har været godt for jeg har følt mig meget mere kreativ end normalt” 

”Jeg er blevet mere interesseret i emnet og ville gerne have mere tid til det” 

”Godt at projektet vi lavede i grupperne ikke var forudbestemt, så vi selv kunne bestemme, 

hvordan vi ville lave det og hvad vi ville vise med det” 

”Projektet var fint, men jeg har ikke lært så meget nyt” 

”Jeg har lært mere om modstandbevægelsen i Danmark og mere om besættelsen i Danmark  

”Jeg har lært noget om konflikter mellem landene, jødeforfølgelsen og stillehavskrigen” 

”Jeg vidste meget af det vi lærte, for jeg er lidt af en historienørd, men det jeg lærte mest om 

var operation Barbarossa og om de danske jøder”   

”Da vi skulle skrive en ministil om en dag under besættelsen, lærte jeg noget om hvordan 

det var dengang15” 

Den sidste elevkommentar refererer til en åben evalueringsopgave, hvor eleverne individuelt skulle 

skrive om en dag under besættelsen. De fik denne opgave, så de kunne reflektere over, hvordan livet 

var under besættelsen set fra en selvvalgt persons perspektiv. Det var en god opgave, fordi eleverne 

skulle reflektere over 2.verdenskrig set i forhold til deres eget liv i dag (udvikling af 

historiebevidsthed), og dels fik jeg indtryk af, hvad de havde lært om livet under 2.verdenskrig. Nogle 

elever fik et stort fagligt udbytte ud af forløbet, fx skrev en elev følgende (uddrag): 
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”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 af16” 

Jeg har valgt dette eksempel for at vise, at nogle af eleverne fik stor forståelse af livet under 

2.verdenskrig gennem det it-didaktiske design, fordi de fik mulighed for at fordybe sig med 

inddragelse af it til bl.a. informationssøgning og formidling.  Jeg tror, det betyder meget for eleverne at 

historieundervisningen også handler om, hvordan det var at leve dengang, så de kan sammenligne det 

med deres egen dagligdag i dag. I 8. klasse arbejdede vi også med film om 2. verdenskrig og 

filmanalyse, bl.a. filmen Hvidstensgruppe.  

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

verdenskrig17” 

Eksemplerne viser elevernes refleksion, og deres holdning og vurdering er tydelig. De to elever 

refererer ikke bare indholdet i filmen, men de forholder sig personligt til indholdet og den ene pige 

sammenligner med andre film. 

 

I 8. klasse arbejdede vi også med kildekritik i forhold til internettets mange muligheder. Det er svært 

for mange elever (jf. også mine erfaringer fra 7. klasse), men nogle af eleverne fik mere forståelse for 

kildekritik: 

”Jeg har helt sikkert lært at være mere kildekritisk overfor tekster og billeder på nettet” 

”Vi har lært at se på om kilderne er troværdige” 

”Ja, normalt plejer jeg bare at være kritisk overfor wikipetia” 

”Jeg er blevet bedre til at analysere kilder” 

Vi har lært flere måder at skelne kilder på” 

Jeg føler ikke, at jeg er blevet bedre til at se om en kilde er troværdig eller ej måske fordi jeg 

ikke føler at vi er gået i dybden med det18” 

På et tidspunkt i undervisningen hørte jeg en elev sige til en anden: ”Det der billede- er det ikke fra 

første verdenskrig? Så kan vi da ikke bruge det?” Det er et tegn på, at eleven forholdt sig reflekterende 

til valg af materialer. Elevernes evalueringer viser, at der er en stor spredning i deres forståelse af 

kildekritik, men også at undervisningen i forhold til kildekritik er lykkedes lidt bedre i 8. klasse end i 7. 

klasse året før. 

Samlet set viser evalueringerne en stor spredning i elevernes læringsudbytte og udvikling af 

historiebevidsthed. Det betyder, at man som lærer må reflektere over, hvordan man kan videreudvikle 

undervisningen med it didaktisk design, så alle elever lærer mest muligt. 
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3.8 Krav til undervisningen - Elevernes vurdering af min undervisning 

Som led i den summative evaluering til sidst i forløbet skulle eleverne udfylde et evalueringsark om 

undervisningen. Her følger uddrag fra elevernes evaluering: 

”Undervisningen var udmærket. Jeg lærte en masse. Jens du underviser på en god måde” 

”Ja, det har været både sjovt og lærerigt” 

”Det har været sjovt og spændende, og det har været dejligt, at du har forberedt dig godt. 

”Jeg synes, det var dejligt at vi ikke bare skulle sidde og lave ark hele tiden” 

”Det eneste jeg kunne tænke mig skulle være anderledes ville være at vi skulle have mere tid 

til fordybelse19” 

Det lykkedes mig at skabe gode relationer til eleverne og udvikle et godt læringsmiljø. Den sidste 

kommentar ”...vi skulle have mere tid til fordybelse” var en genganger fra 3. årgang. At inddrage digitale 

medier i historieundervisningen er tidskrævende, og det kræver meget forberedelse og it-didaktisk 

kompetence af læreren at skabe et godt historieforløb, der engagerer eleverne på forskellige måder. 

Samlet set er det min erfaring at it-didaktisk design i historieundervisningen kan være med til at 

styrke elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed – og samtidig er der er meget 

stor forskel på, hvad eleverne får ud af undervisningen. Jeg har til gengæld lært meget af at arbejde 

med didaktisk design i historieundervisningen og det har været sjovt og tankevækkende at analysere 

elevernes evaluering. Det er vigtigt at evaluere elevernes oplevelse af undervisningen og deres faglige 

udbytte, for det kan være med til at videreudvikle undervisningen sammen med teoretisk viden.    

Jeg vil i det følgende inddrage et interview med min praktiklærer om anvendelsen af it i skolen og 

supplere det med forskningsresultater for på den baggrund at forholde mig til de fremtidige 

muligheder for at arbejde med it didaktisk design i undervisningen. 

3.9 Interview med praktikvejleder 4. årgang 

I et interview med min praktikvejleder fra 4. årgang fik jeg følgende forklaringer på, hvorfor det ikke 

altid er nemt at arbejde med it i skolen, og hvad der er godt ved at bruge it i undervisningen (her 

sammenskrevet i kort form):  
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”Det bliver ofte en faldgruppe, hvis it ikke fungerer eller lign., så kan det ofte gå galt. 

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

oppe. Sidde søndag eftermiddag og komme onsdag og opdage at nettet er nede- 

bærbarerne fungerer ikke, man har lavet en masse spildtid, det kan være meget 

frustrerende. Man føler sig nedtrykt og nedværdiget som lærer, hvis undervisningen ikke 

lykkes. Undervisningen er afhængig af om det fungerer, ellers bruger jeg det ikke, så går 

jeg som Lars på lageret og tager grundbøgerne. Det er vigtigt at man har 

backupløsninger. Med ordentlig forberedelse kan man sagtens få det til at fungere, men 

man skal være forberedt på forskellige udfordringer. 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 vi bare finde ud af det her”, og man kan lægge op til 

videre søgning hjemme. Især drengene er meget interesseret i geografi, historie osv., og 

når de må bruge mediet, bruger de også flere timer. Den sparring de kan bruge hinanden 

til i det offentlige rum er en fed oplevelse. Det er dog ikke altid eleverne synes det er lige 

spændende. Oftest ved eleverne mere end mig20” 

Min praktiklærers udtalelser kan suppleres med en ny panelundersøgelse fra 2011, hvor 500 lærere 

og skoleledere bedt om at svare på, hvilken af disse nedenstående udsagn og problemer, som de 

mener, der er den største udfordring i relation til deres undervisning med it: 
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De faldgrupper, som min praktikvejleder fortæller om, henviser en stor del af de adpurgte lærere i 

undersøgelsen også til, som begrundelse for deres brug af samt kendskab til forskellige it-teknologier i 

undervisningen. Som det fremgår svarer 29,3 % af lærerne, at de ikke har kendskab til de mange web 

2.0 teknologier, der er til rådighed til direkte brug i undervisningen. Endvidere svarer op til 22,3% af 

lærerne, at de ikke ved, hvordan de skal udnytte it i deres undervisningsfag. Det betyder, at der er et 

meget stort behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne i forhold anvendelse af it i 

undervisningen. EVA har i en ny undersøgelse ”Udfordringer og behov for viden” (EVA 2013) sat 

særligt fokus på 6 udfordringer ved at være lærer. Et af punkterne omhandler anvendelsen af it: 

 ”41 % af lærerne finder det ”overvejende svært” eller ”svært” at anvende digitale lærermidler som 

et redskab til at fremme elevernes læring. 

 54 % af lærerne finder det også ”svært” eller ”overvejende svært” at anskaffe sig de relevante 

digitale undervisningsmidler.  

 83 % er ”enige” eller ”delvist enige” i, at de har brug for adgang til bedre digitale læremidler.” 

Når jeg sammenligner de resultater, som EVA har fundet på landsplan med min egen praktiklærers 

udtalelser er det tydeligt, at anvendelse af it som didaktisk design er en stor udfordring i skolen, og at 

der er både muligheder og store udfordringer med det. 
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4.1 Konklusion og perspektivering 

Jeg har i dette projekt været optaget af, hvilken betydning anvendelse af it didaktisk design har for 

elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed – og hvad det kræver af læreren. Det 

har været en personlig proces for mig, og min vision har været et opgør med traditionel 

historieundervisning, der som tidligere beskrevet typisk består af en tekst, spørgsmål og gennemgang. 

Jeg har i praksis arbejdet med, hvordan ældre læremidler kan bruges på nye måder sammen med 

internettekster, bl. a. i elevernes produktion af billedvideoer. Der er ofte ikke ressourcer til at købe nye 

lærebogssystemer på skolerne, og derfor er der også ud over det pædagogiske perspektiv en 

økonomisk nødvendighed i at arbejde på nye måder med ældre materialer.  

I analysen af problemformuleringen har jeg taget udgangspunkt i min 3. og 4. årgangspraktik i 7. og 8. 

klasse i historie, og jeg har anvendt teori og nyere forskningsundersøgelser koblet med min egen 

empiri. Min analyse viser, at der ikke er enkle svar på problemstillingen, men at der er mange 

perspektiver at medtænke, når man arbejder med it didaktisk design. 

I forhold til spørgsmålet om hvilken betydning it-didaktisk design har haft for elevernes motivation, 

læring og udvikling af historiebevidsthed har analysen af min emperi vist, at eleverne i høj grad har 

været motiverede og engagerede i forløbet. Mange af eleverne udtrykker tilfredshed med 

undervisningen, og det er lykkedes for mig at skabe et godt læringsmiljø og gode relationer til 

eleverne. I forhold til elevernes læring og udvikling af historiebevidsthed viser emperien, at nogle af 

eleverne har fået et meget begrænset og problematisk læringsudbytte, og at andre elever har udviklet 

historiebevidsthed, læring af 2. orden og begyndende digital dannelse. 

Gennem arbejdet med it-didaktisk design har jeg fået erfaringer med, hvordan man kan 

undervisningsdifferentiere i praksis, og hvordan man kan tage hensyn til den enkelte elevs 

forudsætninger og læringspotentialer samtidig med undervisningen tilrettelægges med vægt på 

elevernes eget arbejde i sociale praksisfællesskaber. Det var en af mine bedste oplevelser i praktikken. 

På trods af at min egen empiri er begrænset til 2 klasser mener jeg, at det er nok til at reflektere over 

betydningen af it-didaktisk design i historieundervisningen, når det kobles med teori og andres 

forskningsundersøgelser. Jeg har i opgaven redegjort for, hvad it-didaktisk design er, og at det kan 

opbygges på forskellige måder. Jeg har brugt den e-didaktiske læringsmodel, som jeg også vil anvende 

i mit kommende virke som folkeskolelærer, fordi den omfatter alle de didaktiske kategorier og 

integrerer it.  
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Som nævnt indledningsvis er det vigtigt for mig, at historieundervisningen er andet og mere end ”læs 

og forstå” ud fra fagtekster. Faget skal ikke kun fylde elevernes rygsække med faglig historisk viden, 

men derimod sætte eleverne i stand til at forstå og forholde sig til historie i et fortidig, nutidigt og 

fremtidigt dannelses- og samfundsperspektiv. Historieundervisningen skal skabe et læringsrum, så 

eleverne ikke kan lade være med at fordybe sig og derigennem lære noget. Elevernes personlige og 

refleksive kompetencer skal sættes i spil i historieundervisningen, og det er det der er succeskriteriet 

for vurdering af it-didaktisk design i historieundervisningen. 

Efter at have arbejdet med it-didaktisk design i denne opgave er jeg blevet bevidst om, at der er mange 

udfordringer i at undervise med it, så elevernes motivation, læringsudbytte og historiebevidsthed 

styrkes. Ikke mindst er jeg blevet klar over, at jeg fremover skal have mere fokus på det faglige 

læringsudbytte, og her er bl.a. arbejdet med at formulere læringsmål en stor udfordring. Jeg tror, det er 

helt afgørende, at man som lærer tør eksperimentere, tænke innovativt og udvikle undervisningen. Det 

bliver mit og mine kommende kollegaers ansvar at åbne op for elevernes digitale dannelse, fordi 

mange af dem i forvejen er fortrolige med it og digitale medier. Udfordringen er at lade eleverne få 

erfaringer med at blive digitale mestre og dermed udvikle deres digitale kompetencer.  

Mine erfaringer fra praksis har givet indsigt, hvorfor lærere ofte fravælger at anvende it og medier i 

folkeskolen. Det er ofte på grund af tidsbesvær, manglende erfaringer med de forskellige web-

teknologier, problemer med internettet, manglende efteruddannelse og mange andre grunde, hvilket 

også fremgår af nyere forskningsundersøgelser. Der skal arbejdes på mange niveauer i skolen, hvis 

lærernes arbejde med it-didaktiske design skal udvikles fra vision til virkelighed.  

Konkluderende vil jeg sige, at det stiller store krav til læreren at arbejde kompetent med it-didaktisk 

design i skolen. Man skal have indsigt i samfundets udvikling, skolens dannelsesopgave, historiefagets 

formål og indhold, didaktisk design, digital dannelse og teorier om motivation, læring og evaluering. 

Desuden skal man som lærer have faglige, relationelle og klasseledelseskompetencer i praksis i 

undervisningen. Og man skal turde eksperimentere med it, selvom man kan risikere, at teknikken og 

internettet ikke altid virker, når man skal bruge det i undervisningen. 

I mit kommende arbejde som folkeskolelærer vil jeg arbejde videre med didaktisk design, fordi der er 

så mange muligheder, og jeg er med dette projekt blevet bevidst om, hvad jeg især skal arbejde videre 

med. Til den mundtlige eksamen vil jeg uddybe muligheder og udfordringer i arbejdet med it-didaktisk 

design i historieundervisningen, og diskutere dilemmaer og problemstillinger med afsæt i teori og 

praksis.  
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