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1. Indledning  

At have historiebevidsthed vedrører det forhold, at mennesker bærer tiden og dermed det historiske 

i sig, og begrebet vedrører, hvordan såvel det fortidige som det fremtidige er nærværende og 

virksomt i det nutidige. (Gads Historieleksikon, 2009:240) 

Ud fra dette citat kan historiebevidsthed defineres som et historiebegreb, hvori historie forstås som 

en proces mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. Sagt på en anden 

måde; fortidens mennesker og begivenheder har betydning for, hvordan mennesket anskuer deres 

nutid og hvad de forventer af fremtiden. I citatet står der også, at mennesker bærer tiden og dette 

forstår jeg som en historieforståelse, hvori mennesket forstås som historieskabt og historieskabende 

(Jensen, 2000:6). Jeg vil uddybe min forståelse af historiebevidsthedsbegrebet senere og her blot 

beskrive hvordan interessen for begrebet opstod.  

 Jeg stiftede bekendtskab med historiebevidsthedsbegrebet i linjefaget historie på tredje årgang på 

læreruddannelsen og begrebet fangede hurtigt min interesse. At anskue historiefaget som en proces 

mellem fortiden, nutiden og fremtiden tiltaler mit faglige hjerte, fordi begrebet ikke isolerer 

historiefaget i en boks med overskriften ”levn fra fortiden”. Netop dette element synes også vigtigt i 

arbejdet med folkeskolens historiefag. Jens Pietras og Jens Aage Poulsens skriver i bogen 

”Historiedidaktik – fra teori til praksis”, at de fleste historielærere oplever, at eleverne ikke vil 

deltage aktivt i historieundervisningen, fordi de ikke føler at det vedkommer dem og fordi de synes, 

at historie er noget som hører fortiden til (Pietras og Poulsen, 2011:41). I mit praktikforløb på tredje 

årgang mødte jeg elever, som lig med Pietras og Poulsens påstand, gav udtryk for, at de synes at 

historie var et levn fra fortiden. I mit fjerde og sidste praktikforløb besluttede jeg, på baggrund af 

mine erfaringer, at arbejde målrettet med historiebevidsthedsbegrebet. Nærmere bestemt undersøgte 

jeg hvordan historieundervisningen, med udgangspunkt i historiske fortællinger, kunne medvirke til 

elevernes udvikling af historiebevidsthed. Praktikforløbet foregik over fire uger på en storbyskole i 

en 7. klasse. Igennem et historieundervisningsforløb om slaveri og slavehandel erfarede jeg, at 

eleverne havde vanskeligt ved at forholde sig til fremtidsdimensionen i historiebevidsthedsbegrebet 

og til sig selv som historieskabende. Denne erfaring henledte min opmærksomhed på og interesse 

for, at undersøge hvorledes eleverne sammen kan udvikle en reflekteret og handlingsorienteret 

forståelse for fremtiden, med udgangspunkt i historiske fortællinger. Undersøgelsen vil tage 

udgangspunkt i handlekompetencen, som Hans Jørgen Kristensen kalder et fremtidsberedskab 

(Kristensen, 2007:38). Disse indledende refleksioner har ført mig til følgende problemformulering: 
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2. Problemformulering  

Hvordan kan historiske fortællinger fremme elever i 7. klasses mulighed for, at udvikle 

historiebevidsthed, med særligt fokus på fremtidsdimensionen som værende et fremtidsberedskab 

i form af handlekompetence? 

 

3. Emnebegrundelse 

At undersøge hvorledes historiske fortællinger kan fremme elever i 7. klasses mulighed for at 

udvikle historiebevidsthed, blev besluttet på baggrund af en faglig og personlig interesse for 

historiebevidsthedsbegrebet og for narrativ teori. Jeg havde, som skrevet, i et tidligere praktikforløb 

oplevet elever, som gav udtryk for at de anså historie som værende et levn fra fortiden. Jeg ville 

derfor målrettet undersøge, hvordan jeg kunne udvikle elevernes historiebevidsthed. Som faglig 

metode valgte jeg, at anvende historiske fortællinger. Dette valg blev truffet ud fra en forståelse af, 

at fortællinger er et meningsskabende kommunikationsmiddel mellem mennesker (Bruner, 

1999:125). I formålet for faget historie står der at: ”Undervisningen skal stimulere elevernes evne til 

indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på 

baggrund af tilegnet viden.” (Faghæfte 4, 2009:3). Historiske fortællinger er dermed ligeledes en 

del af historiefagets formål og derfor også rent formelt en metode, som må inddrages i 

historieundervisningen. Handlekompetencebegrebet inddrages i problemformuleringen og i 

opgaven på den baggrund, at det i arbejdet med historiske fortællinger og elevernes 

historiebevidsthed blev tydeligt, at eleverne ikke udviste en forståelse for, at de selv er 

historieskabende og ikke var handlingsorienterede i forhold til fremtidens problematikker. 

Handlekompetencebegrebet kaldes af Kristensen for et fremtidsberedskab (Kristensen, 2007:38) og 

handlekompetencebegrebet indgår i opgaven, som en løsning og et handleperspektiv i mit forslag til 

lærerens udviklingsarbejde. Jeg vil tage udgangspunkt i udvalgte kompetencer og delkompetencer 

fra begrebet og herigennem belyse, hvorledes historieundervisningen kan udformes således, at den 

med historiske fortællinger kan udvikle elevernes historiebevidsthed med særligt fokus på 

fremtidsdimensionen, i form af handlekompetence som fremtidsberedskab.  
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4. Læsevejledning 

Teksten er struktureret på følgende måde: 

Teori- og begrebsafgrænsning; her præsenteres og afgrænses teoretiske begreber jeg anvender i 

opgaven. Her præsenteres historiebevidsthedsbegrebet ved Bernard Eric Jensen, udvalgte begreber 

fra kulturpsykologien og den narrative tilgang ved Jerome Bruner, den historiske fortælling ved 

Jens Pietras og Jens Aage Poulsen, handlekompetencebegrebet og tilhørende strukturmodel ved 

Hans Jørgen Kristensen og sidst præsenteres Wolfgang Klafkis epoketypiske nøgleproblemer. 

Empirisk grundlag og praksiserfaringer; her præsenteres først opgavens empiriske grundlag og 

herefter beskrives og dokumenteres to udvalgte praksiserfaringer fra min fjerde og sidste 

praktikperiode. Praksiserfaringerne består af henholdsvis udtalelser fra en elevevaluering og af et 

eksempel fra en undervisningssituation. 

Teoretisk grundlag; her redegøres for de teoretiske redskaber og begreber der senere vil blive 

anvendt i analysen, herunder udfoldes de udvalgte teorier og begreber nærmere og centrale pointer 

fra teorierne belyses. 

Analysen; er inddelt i fire afsnit. Først findes en analyse af de to praksiserfaringer, herefter en 

delkonklusion som udpeger væsentlig pointer og problemstillinger der er fremkommet i den 

foreløbige analyse og endelig gives et bud på, og en vurdering af lærerens udviklingsarbejde. 

Metodekritik og diskussion; her diskuteres tre forhold som jeg finder relevante i forhold til 

opgavens udarbejdelse. 

Konklusion; hvori jeg på baggrund af min analyse og diskussion, vil svare på opgavens 

problemformulering. 

 

5. Teori- og begrebsafgrænsning 

Jeg vil behandle historiebevidsthedsbegrebet ud fra Bernard Eric Jensens forståelse af 

historiebevidsthedsbegrebet. Jeg vil anvende teksten ”Historiebevidsthed og historie – hvad er 

det?” som primær litteratur, fordi jeg kan tilslutte mig Jensens historiebevidsthedsforståelse som et 

historiebegreb, hvori historien ses som en proces mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og 

fremtidsforventning (Jensen, 2000:5). Jensens læringssyn ligger tæt op af denne definition, da 

læringsmålet for ham er, at eleverne lærer om historie, lærer af historie og lærer at de er historie 

(Jensen, 2000: 6+13). Dette skal eleverne tilegne sig gennem en historieundervisning der 
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rammesætter et eksistensvilkårligt perspektiv, hvori eleverne kan udvikle forståelse af sig selv, af 

andre og af deres handlemuligheder i kulturen og i historien (Jensen, 2000:6+13). Jensen tillægger 

folkeskolens historiefag en dannende karakter og inddeler dannelsesidealet i fire dele (Jensen, 

2000:15-17). I denne opgave vil fokus været rettet mod den demokratiskdannende og den 

identitetsdannende dannelsesproces. 

Den historiefaglige- og didaktiske del af opgaven vil koncentrere sig om historiske fortællinger. 

Historiske fortællinger fungerede ligeledes som praktisk metode i praktikforløbet. Jens Pietras og 

Jens Aage Poulsens kapitel om ”Fortælling i historieundervisningen”, som findes i bogen 

”Historiedidaktik” vil fungere som primær litteratur. Pietras og Poulsen tager udgangspunkt i 

psykologen Jerome Bruners forståelse af den menneskelige erkendelse, som værende todelt imellem 

den logisk-videnskabelige og den narrative erkendelse, hvori fortællingen fungerer som en fælles 

meningsskabende kommunikationsform, der skaber forståelse og indsigt (Pietras og Poulsen: 

2011:125). Pietras og Poulsen argumenterer på denne baggrund for, at historiske fortællinger er en 

virkningsfuld undervisningsform, der med de rigtige forudsætninger kan skabe sammenhængende 

forestillinger af historiske forløb og samtidig skabe spænding, indlevelse og 

identifikationsmuligheder (Pietras og Poulsen, 2011:128). 

Bruners kulturpsykologiske forståelse af læring, som menneskers fælles meningsdannelser i og 

gennem fælles handlinger i kulturen (Bruner, 1999:28), vil jeg bruge til at understrege relevansen af 

et narrativt læringsforløb, hvori eleverne kan handle og aktivt skabe mening og forståelse (Ibid.). I 

opgaven vil jeg argumentere for, at denne meningsdannelse, i og gennem kulturen, også kan skabes 

i og gennem historien og historiebevidsthedsbegrebet. Bruners læringssyn har i eftertiden rykket sig 

i en socialkonstruktivistisk retning (Juul, 2011:42), hvori mennesket meningsskaber sproglige 

forståelser sammen. Samtidig kan man sige, at Bruner efterstræber en identitetsdannelse, hvori 

mennesket både tilegner sig og udvikler kulturelle – her historiske – udtryk (Bruner, 1999:125). 

Således kan man sige, at Bruner betragter menneskets selvdannelse som noget der foregår i 

kommunikative fællesskaber og det er denne lærings- og dannelsestænkning opgaven vil adoptere. 

Jeg vil anvende bogen ”Mening i handling” og bogen ”At fortælle historier” som primær litteratur. 

Handlekompetencebegrebet vil behandles ud fra Hans Jørgen Kristensens handlekompetencebegreb 

som beskrives i bogen ”Didaktik og pædagogik – at navigere i skolen – teori i praksis”. 

Handlekompetence er et politisk dannelsesideal, som sigter på elevernes demokratiske dannelse 

(Kristensen, 2007:38). Handlekompetencebegrebet befinder sig mellem formål og praksis, hvor 
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formålet omhandler et demokratisk dannelsesideal og hvor praksis ønsker at udvikle et 

fremtidsberedskab, således at eleverne kan handle i den senmoderne virkelighed (Ibid.). Kristensens 

beskriver læring ”(…) som et arbejde, der udføres af den lærende selv” (Kristensen, 2007:97) og 

kan på den måde kategoriseres som konstruktivistisk. For at udvikle handlekompetence skal 

eleverne igennem funktionelle læringsforløb udvikle syv kompetencemål. Til det sjette 

kompetencemål findes yderligere 7 delkompetencer som er struktureret i model. Denne model 

skitserer de færdigheder og kundskaber, som eleverne må tilegne sig for at kunne udvikle de 

resterende kompetencemål. Modellen kaldes af Kristensen ”strukturmodellen” og denne vil være 

omdrejningspunktet for mit forlag til lærerens udviklingsarbejde. Heri vil jeg betragte den historiske 

fortællings potentialer for at udvikle fremtidsdimensionen i elevens historiebevidsthed og i 

forlængelse heraf udvikle fremtidsberedskab. Derfor vil strukturmodellen i teoriafsnittet blive 

gennemgået grundigt og systematisk. 

Klafkis epoketypiske nøglebegreber vil blive anvendt i didaktiske overvejelser over hvilket indhold 

undervisningen skal indeholde. Til at belyse dette vil jeg anvende Martin Holmgaard Laursens tekst 

”Wolfgang Klafkis nøgleproblemer – et didaktisk udgangspunkt”.  

Klafkis epoketypiske nøgleproblemer findes i forbindelse med hans kritisk-konstruktive teori. 

Kritisk-konstruktiv teori vil ikke indgå i analysen, men vil blive belyst i diskussionen, i forhold til, 

hvordan en kritisk pædagogisk tilgang og et konstruktivt didaktisk forlag, kan ses i forhold til 

opgavens emne. 

6. Empirisk grundlag 

Mit empiriske grundlag består af 20 evalueringsark, hvoraf 12 elever har udfyldt arkene (se bilag 1), 

samt logbogsnotater gjort på baggrund af observationer i forbindelse med undervisningsforløb, i mit 

fjerde og sidste praktikforløb. Ud af dette har jeg udvalgt to empiriske eksempler, fremover kaldt 

praksiseksempel 1 og 2. Det første praksiseksempel består af tre elevsvar fra evalueringsarkene, 

mens det andet er et afgrænset eksempel fra undervisningssituationerne. Begge eksempler er valgt 

fordi de i høj grad belyser denne opgaves problemstilling. Herudover er de tre elevsvar udvalgt 

fordi jeg vurderer de er repræsentative for de øvrige besvarelser (se bilag 1). I analysen trækker jeg 

på det samlede empiriske grundlag som baggrundsviden og bruger denne som rettesnor i 

fortolkningen af de to udvalgte praksiseksempler.  

Det empiriske grundlag er vokset ud af min fjerde og sidste praktik. 
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I praktikforløbet underviste jeg en 7. klasse i faget historie med emnet slaveri og slavehandel. Mens 

emnet var forudbestemt at klassens historielærer så bestemte jeg, på baggrund af mine tidligere 

erfaringer, at målrette undervisningen mod udvikling af elevernes historiebevidsthed og at arbejde 

med dette ved hjælp af historiske fortællinger. 

Historieundervisningens udformning bestod konsekvent af, at jeg i hvert historiemodul fortalte en 

historisk fortælling. Fortællingernes indhold var knyttet til det aktuelle moduls indholdsområde. 

Fortællingerne omhandlede blandt andet slaveflugt fra Guldkysten, synspunkter på slaveriet i 1700-

tallet, arbejdsforhold på iPhone fabrikker i Kina, leveforhold for nutidens slaver m.m. Forløbets 

indholdsområder havde fokus på slaveri i oldtiden, trekantshandel og Danmark som kolonimagt og 

slaveri i nyere tid, herunder trafficking, sexslaver, børnearbejde, børnesoldater og mennesker som 

arbejder og lever under slavelignende forhold. Efter fremførelsen af den historiske fortælling 

arbejdede eleverne med opgaver der tog udgangspunkt modulets indholdsområde. Arbejdet foregik 

gennem klassediskussioner, fagtekster, dokumentarfilm og billeder som kilder og spørgsmål. Jeg 

oplevede, at eleverne var engageret i undervisningen og at de synes at emnet om slaveri og 

slavehandel var interessant. Eleverne udtrykte ofte foragt og virkede chokerede over fortidens og 

nutidens slavers arbejdsforhold, livsvilkår mv. 

Praksiserfaring 1 vil først og fremmest dokumentere og vise et udvalgt spørgsmål fra 

slutevalueringen på historieforløbet (se bilag 1). Spørgsmålet er rettet mod en undersøgelse af 

elevernes oplevelse af historiske fortællinger som undervisningsform. Til spørgsmålet vises tre 

elevsvar, som senere vil blive analyseret med opgavens teoretiske redskaber. Slutevalueringen var 

skriftlig og bestod af en række spørgsmål, som jeg havde udformet med henblik på at få indblik i 

elevernes udbytte af historieundervisningen.  

Praksiserfaring 2 er en beskrivelse af en undervisningssituation som forløb i slutningen af 

praktikforløbet. Timen havde et evaluerende sigte og klassen og jeg arbejdede konkret med fortids-, 

nutids- og fremtidsdimensioner. Beskrivelsen af undervisningssituationen er udarbejdet på 

baggrund af egen observation og logbogsskrivning. Da jeg selv var deltagende som underviser fandt 

logbogsskrivningen sted umiddelbart efter undervisningen. Resultatet af timen kom bag på mig og 

efter historiemodulet sparede og reflekterede jeg med min praktikpartner over udfaldet. Min 

praktikpartner overværede undervisningssituation og hendes refleksioner og perspektiver er 

inddraget i den endelige beskrivelse af undervisningssituationen. 
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6.1.Praksiserfaring 1 

 

Spørgsmålet lød: 

Hvad synes du om, at høre fortællinger om slaver i undervisningen? Var det 

godt/spændende/fjollet/ligegyldigt? Hvorfor? 

Tre elever svarede således: 

1) ”det er spændende fordi at da kommer mange tænker i hovedet om hvad kunne ske hvis det 

var en selv.” 

2) ”Godt og spændende. Man lever sig ind i en fortælling og overtænker derfor ikke den info 

man for.” 

3) ”godt. For det er jo vigtigt at vi kan lærer det så vi kan diskotere det i klassen.” 

 

 

6.2.Praksiserfaring 2  

Eleverne og jeg arbejdede konkret med fortids-, nutids-, og fremtidsdimensioner af historien. Fortid, 

nutid og fremtid blev skrevet på tavlen og fungerende som tidslinje. Målet var, at eleverne på 

baggrund af deres erhvervede viden fra de forhenværende timer og i en fælles klassesamtale, skulle 

indsætte forløbets forskellige indholdsemner under de opskrevne tider. På den måde var min 

hensigt, at se hvorledes eleverne havde erhvervet sig en forståelse af historie; en historiebevidsthed 

der rummede både fortids-, nutids- og fremtidsdimensioner. Eleverne blev hurtigt enige om, at 

slaveriet fra oldtiden, trekantshandel og Danmark som kolonimagt skulle skrives under fortid på 

tidslinjen. Jeg spurgte eleverne om hvorledes trekantshandelen og Danmark som kolonimagt, kan 

have haft betydning for, hvordan vi i Danmark i dag, ser på slaveri og slavehandel. Hertil kom 

emner som menneskerettigheder, ligestilling og demokrati og disse blev skrevet på tidslinjen 

mellem fortid og nutid. Under nutidskategorien kom der til at stå mange ting. De fleste af klassens 

elever bød på skift ind med indholdsområder. Vi genoptog på den baggrund, kort sidste 

historiemoduls emne om slaveri og slavehandel i nutiden, både i Danmark og globalt. Her huskede 

eleverne emner som børneprostitution, trafficking, sexslaver, børnesoldater, chokoladebønder og 

iPhone fabrikkers arbejdsvilkår og disse blev skrevet under nutid. Vi var nu kommet til sidste punkt 

på tidslinjen, nemlig fremtid. Jeg spurgte eleverne om hvad de kunne forestille sig, at der kan gøres 
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i fremtiden for at stoppe eller mindske slaveri og slavehandel. Jeg brugte først trafficking som 

eksempel, men ingen af eleverne meldte sig til at give et svar. Jeg forsøgte at præcisere mit 

spørgsmål med et tillægsspørgsmål om hvorvidt de mente at prostitution skal gøres ulovligt? En 

enkelt elev svarede, at ”han ikke mente at der er så meget at gøre og at det var svært at forholde sig 

til”. Han henviste problemet og håndteringen af problemet, til politikkerne og den ældre generation. 

Jeg forsøgte med et andet eksempel og spurgte ind til – næsten alle elevernes eje - af iPhones og 

smartphones og spurgte om eleverne ville undlade at købe en iPhone i fremtiden. (I en af de 

forhenværende undervisningsgange, havde vi arbejdet med, hvilke slavelignende arbejdsvilkår 

medarbejdere på en kinesisk iPhone fabrik arbejdede under og eleverne havde fået fortalt, at der på 

denne fabrik var spændt hegn på toppen af bygningen, samt opsat net rundt om bygningen, fordi 

selvmordsraten blandt medarbejderne var høj). Til spørgsmålet om, hvorvidt de ville undvære deres 

iPhone svarede flere elever alligevel hurtigt; ”Jeg kan jo ikke undvære min telefon”. Under fremtid 

på tidslinjen blev der på baggrund af denne samtale skrevet; politikeres ansvar og et 

spørgsmålstegn. 

 

7.  Teoretisk grundlag 

7.1 Historiebevidsthed 

I formålet for faget historie står der i stk. 3:  

”Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, 

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

forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.” (Faghæfte 4, 2009:3). 

Historiebevidsthed kan defineres som et historiefagligt begreb der distancerer sig fra opfattelsen af 

historie, som noget som er gået over i fortiden, og som i stedet fokuserer på det samspil der findes 

mellem fortiden, nutiden og fremtiden (Jensen, 2000:5). Samspillet mellem disse kommer til udtryk 

gennem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. Det betyder, at den fortolkning 

som drages af fortidens historie, fx begivenheder, personer, samfund eller kultur, har indvirkning på 

hvordan mennesker forstår nutiden og hvad de forventer af fremtiden. I tilknytning hertil anvendes 

udtrykket ”alle mennesker er historieskabte og historieskabende” (Jensen, 2000:6). Når mennesket 

er historieskabt og historieskabende så betyder det, at mennesket i fx liv, samfund og kultur er et 

produkt af historien og samtidig, at mennesket også er med til at producere fremtidens historie 
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igennem sit liv, samfund og kultur. Hvis alle mennesker er historieskabt og historieskabende kan 

man sige, at historien nødvendigvis også udgør en brik af vores identitet og har dermed også andel i 

vores livsverden (Jensen, 2000:7). Det betyder, at historiebevidsthedsbegrebet både er et 

historiefagligt begreb, som sigter på at eleverne opnår en bevidsthed om at historie er mere end blot 

fortid. Hertil kommer, at eleverne skal bevidstgøres om, at de også selv – i deres egen livsverden – 

er en del af denne proces, som historieskabte og historieskabende, og at de lever og virker i 

sociokulturelle historiske skabte samfund (Jensen: 2000:12). Spørgsmålet er nu, hvilket indhold 

undervisningen så må have? På grund af historiebevidsthedsbegrebets sammensætning, som et 

fagligt begreb der organiserer historien i en proces og samtidig er en del af menneskets individuelle 

livsverden, kan det synes komplekst. Jensen foreskriver, at historieundervisningen må tilsigte, at 

eleverne sætter deres egen tid i perspektiv, for at kunne forstå sig selv som historieskabte og 

historieskabende (Jensen, 2000:13). At sætte sin egen tid i perspektiv kan virke abstrakt, men dette 

kan afhjælpes ved, at undervisningen rammesætter muligheder for sammenligninger og 

identifikationer fx mellem elevernes egne livsvilkår og tidsramme og fortidens menneskers 

livsvilkår og tidsramme (Jensen, 2000:13). Når Jensen fremhæver elevernes egne livsvilkår synes 

det relevant, at tage udgangspunkt i almene eksistensvilkår som fx liv, død, kærlighed, 

samfundsorganisering m.fl. Ved at forholde sig til genkendelige følelser eller forståelser, kan en 

efterfølgende refleksion over egen tids påvirkning af nutiden og fremadrettet forventning til 

fremtiden, måske virke mere håndgribelig. Hvilken undervisningens metode kan tilgodese alle disse 

fordringer? 

 

7.2 Historiske fortællinger som praktisk metode 

Fortællinger i forskellige udformninger er en gammel og effektfuld kommunikationsform. I dette 

projekts henseende er det historiske fortællinger, som er omdrejningspunktet. Historiske 

fortællinger kan karakteriseres ved, at de indeholder informationer om begivenheder eller forhold i 

fortiden, som bygger på troværdige kilder (Pietras og Poulsen, 2011:126). Herefter er det 

karakteristisk, at historiske fortællinger følger en narrativ opbygning, der beskriver hvordan 

handlende aktører, i fx samfunds- eller kulturmæssige kontekster og i forskellige begivenheder, har 

ændret noget over tid (Pietras og Poulsen, 2011:126+127). Disse to karakteristika kan sammenfattes 

ved, at historiske fortællinger både må være plausible og bygge på noget faktuelt, samtidig med at 

de skal indeholde historiske aktørers handlen i en tidsdimension, som understreger at noget har 
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ændret sig. Historiske fortællinger kvalificerer arbejdet med historiebevidsthedsbegrebet, fordi de 

kan strukturere det komplekse samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og 

fremtidsforventning, som ellers oftest fremstår som en række usammenhængende informationer. 

Historiske fortællinger skaber forbindelser mellem tid og udvikler forståelser og mening for 

eleverne (Binderup, 2007:30). 

Historiske fortællinger har, som mange andre undervisningsmetoder, også kritikpunkter som er 

vigtige for historielæreren at have for øje. Et af kritikpunkterne har lydt således;  

”Fortællingerne var entydige og lukkede og gav eleverne et falsk indtryk af historiens 

væsen”(Pietras og Poulsen, 2007:127). Det er vigtigt, at historiske fortællinger er åbne, så eleverne 

aktivt og deltagende kan reflektere og meddigte (Pietras og Poulsen, 2007:128). Tages der 

eksempelvis højde for dette kritikpunkt, så er historiske fortællinger også en faglig metode som 

skaber grundlag for udfoldelse, spænding, inddragelse af følelser og identifikation (Ibid.). 

Udformningen af fortælling har stor betydning og Pietras og Poulsen opsætter en række betingelser 

der skal være tilstede, for at en historisk fortælling skal lykkes. Fortælleren skal være aktiv og må 

lære fortællingen udenad, så han/hun ikke benytter et papir. De tilhørerne må også være aktive og 

deltagende, for det er mødet mellem fortælleren og tilhørende, der skaber fortællingen. Mødet 

mellem fortælleren og tilhørerne kan intensiveres ved, at skabe en afslappet og rolig stemning i 

klasselokalet. Lyset kan dæmpes, eleverne skal sidde godt og der skal være mulighed for 

øjenkontakt (Pietras og Poulsen, 2011:130). 

Skønt selve fortællingen og dens udformning er af stor betydning, så er efterarbejdet mindst lige så 

betydningsfuldt. Pietras og Poulsen har en række idéer til, hvordan eleverne i 

historieundervisningen kan arbejde med historiske fortællinger. Jeg har valgt at præsentere de idéer, 

som er relevante for den senere analyse. Omfortælling er en måde at lade eleverne kunne ændre i 

fortællingen, ved fx at skifte en af personerne ud, for så at se, hvordan fortællingen nu kunne lyde.  

Du er hovedperson, hvor eleverne skal sætte sig i hovedpersonens sted, og vurdere om de ville have 

handlet på samme måde. Diskussion efter fortælling, med afsæt i fortællingens indhold. Her kan 

diskuteres fx årsager, muligheder, kildekritik. Anden kilde eller kildekritisk stillingtagen er endnu 

en arbejdsmetode, som kan bruges i efterarbejdet. Læreren kan vise en anden kilde, som ville kunne 

ændre fortællingen i en anden retning. Slutteligt vil jeg fremhæve, at eleverne naturligvis også kan 

og skal konstruere historiske fortællinger selv. I dette arbejde må eleverne først analysere og 
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fortolke de kilder, som de vil bygge deres historiske fortælling på og herefter skal de konstruere 

fortællingen.
1
 

 7.3 Bruners kulturpsykologi og narrative tilgang 

Det faglige begreb for fortællinger kaldes narrativer. Jeg vil forholde mig til narrativ læringsteori, 

gennem Bruners kulturpsykologiske forståelse af læring. Bruner mener, at psykologer alt for længe 

fejlagtigt har været optaget af kulturen, som noget individet tilpassede sig (Bruner, 1999: 27). I 

stedet mener Bruner, at man må interessere sig for kulturens betydning for mennesket. Bruners 

kulturbegreb defineres således; ”Som et produkt ikke af naturen, men af historien blev kulturen nu 

den verden, vi måtte tilpasse os, og samtidig det arsenal, hvor vi hentede redskaberne til 

det.”(Bruner, 1999: 27). 

Bruner uddyber denne anskuelse af kulturen igennem tre påstande. Bruner interesserer sig ikke for 

adfærden, men for handlingen og siger at handling er meningsskabende. Mennesker er handlende 

deltagere i kulturen og gennem kulturen i en foranderlig proces. Således, argumenterer Bruner for, 

at det er umuligt at betragte individet alene. I begreberne handlende og deltagende figurerer 

aktivitet og aktiv deltagen i kulturen, som er den anden påstand Bruner opstiller. Handlingen og 

deltagelsen i kulturen bevirker, at den bevæger sig fra at være individuel til at være fælles. Vi 

skaber mening sammen og vi skaber mening igennem fælles kommunikationsformer – fx 

fortællingen. Igennem fortællinger meningsskaber vi aktivt fælles fortolkninger og handlinger, både 

i forhold til kulturforståelse, forståelsen af os selv og forståelsen af historien (Bruner, 1999:27). 

Endelig fremhæver Bruner folkepsykologien. Folkepsykologien tager i Bruners optik afsæt i det 

narrative og i historiefortællingen, som et grundlag for menneskets dannelse af mening og uvikling 

af syn på sig selv, og den verden som de lever i (Bruner, 1999:125). Ud fra disse tre påstande kan 

man overordnet sige, at mennesket er en handlende deltager, der i og gennem kulturen – gennem 

fortællinger – meningsskaber egen kultur, egen forståelse af nutid og historisk tid og egen forståelse 

af ”sig selv i verden”, af egen identitet. 

Bruner tillægger narrativer stor betydning fordi mennesket anvender fortællinger til, at skabe 

mening og sammenhæng. Mennesket er individuelt og læringen sker som den lærendes egen aktive 

og meningssøgende proces (Bruner, 1999:10). Det betyder ikke at læring kun sker kognitivt. 

Mennesket er nemlig interpersonelt og læringsmæssigt socialt funderet. Uddybede anser Bruner to 

sider af en meningsskabende proces. Den ene er logisk-videnskabelig og omhandler videnskabelige 

                                                           
1
 Afsnittet om ”Omfortælling”, ”Du er hovedperson” og ”Anden kilde” er skrevet ud fra Pietras og Poulsen, 2011:132.   
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forhold der forklarer og rationaliserer. Denne side er årsagsrelateret og tilvejebringer distance til 

indholdet fordi viden bliver forklaret (Hermansen, 2005:22). Den anden side af den 

meningsskabende proces sker igennem fælles narrativ erkendelse. Fortællinger er 

forståelsesorienteret og forståelsen skabes igennem mening, indlevelse og identifikation med de 

mennesker eller elementer der optræder i fortællingerne. Dermed rykkes den faglige viden fra, at 

have været udenfor eleverne til at blive en del af elevernes egne (livs-) verdener (Ibid.). 

Når vi fortæller, fortæller vi til nogen. Vi er i samspil med andre og det er dette samspil og 

handlingerne deri, som Bruner peger på, er det allervæsentligste i den meningssøgende proces 

(Bruner, 1999:125). Derfor retter Bruners teori sig også mod et socialkonstruktionistisk læringssyn. 

Bruner beskriver fortællinger som værende et vigtigt grundlag for menneskets kognitive udvikling 

og læring, både om sig selv, om kulturen og historien. Fordi vi handler – og fortæller – i og gennem 

kulturen, kan vi holde fortiden og den mulige fremtid sammen (Bruner, 2004:20). Fortællingerne 

befinder sig altså sted et mellem det der fandt sted og det som kan forventes at ske og gør 

mennesket i stand til, at kunne forestille sig fremtiden. Med Bruneres teori kan vi se at fortællinger 

kan rumme både fortid og fremtid – samtidig. 

7.4 Handlekompetence og strukturmodel 

Begrebet handlekompetence er et pædagogisk begreb, som har været anvendt siden 1980’erne 

(Kristensen, 2007: 52) og opgaven her vil tage udgangspunkt i Hans Jørgen Kristensens forståelse 

af handlekompetencebegrebet. I bogen ”Didaktik og pædagogik – at navigere i skolen – teori og 

praksis” beskriver Kristensen handlekompetencebegrebet i forhold til den danske folkeskoles 

dannelsesopgave. Handlekompetence skal, set fra Kristensens synspunkt, betragtes som en model til 

at forstå forholdet mellem folkeskolens formål og praksis, som politisk og demokratisk 

dannelsesinstitution. Kristensen forklarer nødvendigheden af handlekompetence ud fra folkeskolens 

formålsparagraf 2006, hvor en særlig formulering fremhæves, nemlig at folkeskolen skal ”(…) 

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

folkestyre.”(Kristensen, 2007:38). Herudover henviser han til Ulrich Becks beskrivelser af 

risikosamfundet og argumenterer for, at eleverne i det senmoderne samfund, må tilegne sig et 

fremtidsberedskab (Kristensen, 2007:38+39). Kristensen forstår det senmoderne som ufuldendt og 

fremtidsberedskabet udgør en kvalificering til, at kunne deltage i diskussioner, håndtere, handle, 

forme og forholde sig aktivt i et dette ufuldendte og hurtigt udviklende samfund (Kristensen, 

2007:39). 
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Mange af de problematikker, som findes i nutidens samfund og verden, vil fortsætte med at være et 

problem i fremtiden og eleverne i folkeskolen skal rustes til at gå dem i møde og være i stand til at 

handle derpå (Ibid.). For at kunne mestre dette påpeger Kristensen, at eleverne igennem 

undersøgelse, identifikation, analyse, vurdering, stillingtagen og handlen, skal tage del i 

samfundstænkningen og arbejde med både nutidige forhold, sandsandsynlige udviklingstendenser 

og alternative muligheder. Dette skal udvikle elevernes selvtillid og tillid til fællesskabets 

muligheder, som derefter vil give dem lyst til at forme både deres egen, men også fællesskabets 

fremtid (Kristensen, 2007:40). 

Kristensen opstiller syv kompetencemål (se bilag 2) som er fyldestgørende for 

handlekompetencebegrebet. I herværende opgave vil det være relevant, at zoome ind på 

kompetencemål seks og syv. Det sjette kompetencemål er interessant, fordi det omfatter de 

færdigheder og kundskaber samt viden, som eleverne må tilegne sig, for at kunne løse de opgaver 

som er forbundet med kompetencemålene et til fem (Kristensen, 2007:45). Det sjette 

kompetencemål er struktureret i en model, såkaldt strukturmodel, der forklarer hvilke færdigheder 

og kundskaber der er tale om. Strukturmodellen vil i analysen fungere som analyseredskab i forhold 

til lærerens udviklingsarbejde. Det syvende kompetencemål fungerer både som et af de 

grundlæggende kompetencemål og som base for hele strukturmodellen. Det handler om, hvorvidt 

eleverne har tillid til sig selv og til fællesskabet. I handlekompetencebegrebet er relationer og 

fællesskab grundlæggende fordi det nærer tilhørsforhold og ejerskab og dette er med til, at udvikle 

lyst til at bidrage til fællesskabet, til at forvente noget i fremtiden og til at handle ud fra (Kristensen, 

2007:44+45). 

 

Strukturmodellen er yderligere delt ind i syv delkompetencer som fremstilles grafisk i modellen 

som bobler (se med fordel bilag 3). Boblerne er forbundet med hinanden, enten ved at have en 

direkte forbindelsessnor imellem sig eller ved, at de er forbundet igennem delkompetencen indsigt, 

som er placeret i midten. Hele modellen, og altså kompetencemål seks, hviler på det omtalte 

syvende kompetencemål, som beskriver vigtigheden af selvtillid og tillid til fællesskabets 

muligheder. 

På trods af den kompleksitet der ligger i handlekompetencebegrebet og i strukturmodellen, skal 

eleverne tilegne sig hele handlekompetencen for at opnå det fremtidsberedskab, som er tilsigtet. 

Alle delkompetencer må derfor også bringes i spil for ellers vil læringen reduceres til, kun at 

omfatte færdigheder og teknik (Kristensen, 2007:51).  
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Indsigt er med sin placering i midten, forbundet med alle de resterende delkompetencer. 

Delkompetencen indsigt er ydermere inddelt i nogle underpunkter; strukturel, personlig, 

problemorienteret, værdiorienteret og handlingsorienteret. Eleverne skal udvikle strukturel indsigt i 

form af, at kunne se sammenhænge i de faktakundskaber som de har. De skal have personlig 

indsigt, for at se de forbindelser de udvikler i forhold til deres eget liv og andres liv. De skal 

endvidere have problemorienteret indsigt for at forstå og forholde sig til problemer og de skal have 

værdiorienteret indsigt, hvilket indebærer, at de er klar over hvilke værdier som ligger til grund for 

problemerne. Og sidst skal de have en handlingsorienteret indsigt der betyder, at de skal forholde 

sig til samfundsspørgsmål og livsvilkår og kunne overveje handlemuligheder. Disse ”indsigts- 

funktioner” skal eleverne anvende i tilegnelsen af de resterende delkompetencer. 

 

Den næste delkompetence i strukturmodellen er sproglige kompetencer, som betyder at eleverne 

skal varetage mange slags sprog. Ikke blot i bogstavelig forstand, men også sprog i form af fx 

billedsprog, kropssprog og andre kommunikationsformer m.v. De sproglige kompetencer er vigtige, 

fordi eleverne igennem dem, både skal kunne formulere mulige handlinger og samtidig kunne 

udtrykke sine egne og forstå andres oplevelser. 

Undersøgelses- og problembehandlingskompetencer betyder, at eleverne skal kunne skaffe sig ny 

viden, også om emner de ikke har arbejdet med før. Herefter skal de forsøge at undersøge og 

problemstille områder, de ikke kender svaret på. 

Kulturteknikker dækker over de teknikker og færdigheder som er udviklet i og forankret i kulturen. 

Det betyder en lang række af symbolsystemer, sprog, teknikker og færdigheder som er 

grundlæggende nødvendige i mange sammenhænge og for at kende dem, må eleverne også arbejde 

med dem. En kulturteknik kan fx være at anvende en computer til forskellige formål, synge, regne – 

og i denne opgaves øjemed, at fortælle. 

De praktiske og manuelle kompetencer findes i menneskets fysiske ressourcer. Eleverne kan med 

deres egen fysik, forme, forandre, skabe noget. Pointen er, at eleverne erfarer, at de kan skabe et 

produkt – og sig selv.  

De sociale kompetencer tydeliggør, at eleverne må udvikle indsigt, færdigheder, 

kommunikationsformer og holdninger. Disse elementer har nemlig betydning for elevernes evne til 

at kunne være sammen med andre mennesker i et fællesskab. 
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Den sidste delkompetence er de kreative kompetencer. Kreativitet kan forstås på forskellige måder, 

og kreativitet i handlekompetencebegrebet ses da også som et bredt begreb. Kristensen beskriver 

kreativitet som, elevernes forestillingsevne til at rumme forskellige perspektiver på det samme 

emne, i sådan en grad, at eleven kan skifte perspektiv og se nye muligheder.
2
 

 

7.5 Epokaltypiske nøgleproblemer 

Wolfgang Klafki målsætter i sin kritisk-konstruktive teori, at eleverne i skolen skal have mulighed 

for at udvikle selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Laursen, 2002:23). I skolen betyder 

dette, at undervisningens indhold må bestemmes ud fra en såkaldt udfordringsdidaktik. 

Udfordringsdidaktikken betyder, at indholdet skal være samfundsproblemcenteret (Laursen, 

2002:20). Hvis eleverne skal udvikle selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, så skal 

eleverne i undervisningen nødvendigvis også arbejde med de fælles udfordringer, som deres samtid 

står overfor (Laursen, 2002:23). Disse udfordringer har Klafki rammesat i syv nøgleproblemer. 1) 

fredsspørgsmålet, 2) problematikken ved nationalstatsprincippet og problematikken ved det 

kulturspecifikke og interkulturelle, 3) det økonomiske spørgsmål, 4) den tekniske og industrielle 

udvikling, 5) den samfundsmæssigt skabte ulighed, 6) farer og muligheder ved de nye styrings-, 

informations- og kommunikationsmedier og 7) ”Jeg-Du”- oplevelser (Laursen, 2002: 23+24). 

Klafkis syv nøgleproblemer vil i opgaven blive anvendt som inspiration til, hvordan der kan 

etableres en kritisk dialog i elevgruppen, der kan styrke elevernes udvikling af en historiebevidsthed 

der også rummer fremtidsdimensioner og dernæst som et perspektiv i den senere diskussion. 

8. Analyse 

Analysen vil være delt op i fire afsnit. I første og andet afsnit, vil jeg analysere, fortolke og vurdere 

henholdsvis praksiserfaring 1 og praksiserfaring 2 med særligt blik på den historiske fortællings 

betydning for udviklingen af elevernes historiebevidsthed. Jeg vil undersøge og konkludere 

konkrete pointer i forhold til, hvor i arbejdet med historiske fortællinger og historiebevidsthed, der 

opstår interessante problematikker. I tredje afsnit vil jeg kort sammenfatte problematikker og 

resultater som min analyse af de to praksiserfaringer peger på. I fjerde og sidste afsnit vil jeg 

analysere de udpegede problemer og resultater med hjælp fra de udvalgte teorier, og på baggrund 

heraf vurdere og argumentere for, hvordan lærerens udviklingsarbejde, i forhold til 

fremtidsdimensionen i historiebevidsthedsbegrebet, kan behandles i handlekompetence øjemed. 

                                                           
2
 Afsnittet om strukturmodellens kompetencer er skrevet ud fra; Kristensen, 2007: 48-49-50. 
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8.1. Analyse af praksiserfaring 1 

Elevernes udvikling af historiebevidsthed var min hovedinteresse i praktikforløbet i 7. klasse. Mit 

mål var, at anvende historiske fortællinger som praktisk metode med henblik på at udvikle 

elevernes historiebevidsthed. I afsnittet om opgavens empiriske grundlag forklarede jeg, at jeg 

fortalte en historisk fortælling i hver historietime, som var knyttet til modulet indholdsområde. Min 

oplevelse var, at eleverne virkede begejstrede for metoden og eleverne forholdt sig roligt og 

opmærksomt når jeg fortalte. De historiske fortællinger jeg valgte, berettede om fortidens og 

nutidens slaveri og slavehandel. I udformningen af fortællingerne faldt det mig naturligt, at 

konstruere fortællinger om fortid og nutid, fordi der her findes et utal af kilder som jeg kunne 

konstruere fortællingerne ud fra. Fremtidsdimensionen derimod var vanskeligere at inddrage i 

fortællingerne og jeg antog at fremtidsdimensionen, ville få plads i efterbehandlingsarbejdet. 

Selvom jeg oplevede opbakning og opmærksomhed fra eleverne omkring de historiske fortællinger, 

havde jeg svært ved at fornemme, om de igennem fortællingerne, forstod fortids-, nutids-, og 

fremtidsdimensionerne i de emner som fortællingerne berettede om. Derfor valgte jeg at spørge 

direkte ind til elevernes mening omkring historiske fortællinger i undervisningen ved evalueringen 

sidst i forløbet (jf. praksiserfaring 1). 

Spørgsmålet henvender sig til elevernes mening om, at få fortalt historiske fortællinger i 

undervisningen. Elevernes svar er ikke særlig uddybende, men entydigt positive. Fremhæves svar 

nummer et og to, så viser og understøtter elevernes svar min oplevelse af, at de synes det var 

interessant at høre historiske fortællinger i undervisningen. De skriver: 

”det er spændende fordi at da kommer mange tænker i hovedet om hvad kunne ske hvis det var en 

selv.” Og videre; ”Godt og spændende. Man lever sig ind i en fortælling og overtænker derfor ikke 

den info man for.” 

Begge citater viser, at eleverne synes det var spændende at høre historiske fortællinger i 

undervisningen. Historiske fortællinger kan skabe spænding, fordi de på den ene side indeholder 

plausible informationer og på den anden side følger en narrativ struktur, hvori noget ændres over tid 

(Pietras og Poulsen, 2011: 126+127). Historiske fortællinger repræsenterer altså noget sagligt 

samtidig med at de befinder sig i en aktiv tilstand, hvor noget forandres. En fortælling bliver både 

aktiv i form af sin narrative struktur, men kan også siges at være aktiv, fordi der opstår et 

meningsskabende samspil mellem fortælleren og tilhørerne – med fortællingen som et fælles tredje. 
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Fortælleren vil altid have en hensigt med fortællingen og hensigten er målrettet tilhørerne (Bruner, 

2004: 33). Fortælleren kan derfor gøre sit, fx igennem sproget, tonelejet og kropssproget, for at gøre 

fortællingen aktiv, samtidig med at tilhørerne naturligvis også må være aktive (Pietras og Poulsen, 

2011:130+131). Man kan se det således, at eleverne får mulighed for at skabe mening og forståelse, 

når de er aktive og deltagende i fortællingen. Når både fortælleren, fortællingen og tilhørerne er 

aktive kan man forestille sig, at der skabes samhørighed og at denne sammenhørighed danner 

grundlag for, at der kan skabes spænding og intensitet i fortællingerne. 

I elevsvar nummer et uddyber eleven, hvorfor hun synes det var spændende. Hun skriver, at hun 

kom til at tænke på hvad der kunne ske, hvis det var hende selv.
3
 Jensen fremhæver, at en 

historieundervisning der sigter på historiebevidsthed må rammesættes sådan, at den muliggør 

sammenligninger og identifikationer (Jensen, 2000:13). Når eleverne identificerer sig med fortidens 

mennesker og deres livsvilkår, vil der være grobund for refleksion og meddigtning, som ligeledes er 

vigtige i arbejdet med historiske fortællinger (Pietras og Poulsen, 2011:128). Den citerede elev 

giver udtryk for, at der er opstået tanker, hvor hun kan reflektere over det fortalte, set i forhold til 

hende selv – hendes livsverden. Fordi eleven formår at tænke sig selv ind i situationen, viser det 

også at historiske fortællinger kan være med til, at skabe mening i elevernes syn på sig selv og den 

verden – og historie – som de lever i. Muligvis mindsker dette også distancen mellem fortid og 

nutid og historien vil virke mindre fjern. 

Den anden citerede elev uddyber sit ”Godt og spændende” ved at give udtryk for, at hun synes, at 

hun kunne leve sig ind i fortællingerne, samtidig med at hun undgår at ”overtænke” den historiske 

viden hun får. Eleven som udtaler sig her, var en særdeles reflekterende elev, hvis tanker ofte gik på 

tur af mange nye veje og vildveje. Citatet siger noget om, at historiefortællingen som form, både 

hjalp eleven til at strukturere udvikling af forståelsen af fortællingen og samtidig gav hende 

mulighed for følelsesmæssig identifikation med fortællingen. 

Fortællinger er forståelsesorienteret og ifølge Bruner er fortællinger den kommunikationsform hvori 

mennesket skaber mening og forholder sig til fremtiden (Bruner, 2004:36). For at kunne leve sig ind 

i en fortælling er det nødvendigt at der findes identifikationsmuligheder og 

sammenligningsmuligheder med de mennesker eller begivenheder som optræder i fortællingerne 

(Hermansen, 2005:22). Når eleverne skal leve sig ind i disse sammenligninger og identifikationer, 

                                                           
3
 Jeg forstår elevens svar som værende, hvis det var hende som havde oplevet det, som slaverne i fortiden og slaverne i 

nutiden har oplevet og oplever. 
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vil det sige at eleverne skal inddrage deres egen livsverden – altså deres egne referencerammer. Det 

kan fx være egne livsvilkår eller forståelser. I forløbet om slaveri og slavehandel udtrykte eleverne 

ofte forargelse overfor slavernes forhold. Min oplevelse var, at det ikke forekom dem svært, at 

inddrage deres egen livsverden, fordi vi talte om emner som eleverne kunne relatere til eller havde 

en mening om. Det var blandt andet iPhone fabrikker, børnesoldater, børneprostitution og 

trafficking. I emnet om børnesoldater og børneprostitution, talte vi om aldersgrænsen for, at blive 

solgt som barnesexslave eller blive sendt i krig. Det faktum, at børn på deres egen alder og yngre, 

flere steder i verden bliver kidnappet, solgt eller tvunget ud i børneprostitution eller krig, chokerede 

eleverne. Eksistentielle emner som liv, død, levevilkår og samfundsorden indgik i disse samtaler og 

dermed fik eleverne mulighed for, at inddrage egne referencerammer og med disse, leve sig i den 

givende fortælling. 

Det sidste elevsvar til spørgsmålet lyder; ”godt. For det er jo vigtigt at vi kan lærer det så vi kan 

diskotere det i klassen.” Elevens svar understreger vigtigheden af det efterbehandlingsarbejde som 

må forekomme, når man arbejder med historiske fortællinger. Eleven skriver, at den historiske 

fortælling er en god måde at kunne lære vigtige ting på
4
 og at denne viden kan diskuteres i klassen. 

Eleven skriver endvidere, at det er vigtigt at vi lærer det, så vi kan diskutere det i klassen. Dette svar 

leder min opmærksomhed på social interaktion. Sammenholdes diskussionen og den sociale 

interaktion, kan man sige at diskussion som efterbehandlingsform i arbejdet med historiske 

fortællinger, kan medvirke til at eleverne ikke tilpasser sig historien, men meningsskaber i og 

gennem historien. At eleven skriver vi i stedet for jeg finder jeg værd at bemærke. Med Bruners ord 

er mennesket interpersonelt og eksemplet viser, at eleven som individ også er en del af en social 

læringssammenhæng, hvori der gennem historiske fortællinger og med efterfølgende diskussion kan 

handles, deltages og skabes fælles meninger og forståelser af historien (Bruner, 1999:27). 

8.2. Analyse af praksiserfaring 2  

Undervisningssituationen, som udgør praksiserfaring 2, demonstrerer hvorledes eleverne i den 

pågældende 7. klasse kunne forholde sig til, at historie er dimensioner af fortid og nutid, mens de 

havde yderst vanskeligt ved at forholde sig til fremtidsdimensionen.  

Praksiserfaringen demonstrerer at eleverne, med deres erhvervede viden fra undervisningsforløbet 

                                                           
4
 Jeg forstår her elevens formulering ”lære vigtige ting på”, i betydningen vigtige ting = faglig viden. 
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om slaveri og slavehandel
5
, kunne systematisere og forbinde fortidens og nutidens mennesker og 

begivenheder. Med systematisk menes her, at eleverne skematisk formåede at adskille 

indholdsemnerne, der hørte under henholdsvis fortid og nutid på den optegnede tidslinje. Eleverne 

reflekterede blandt andet over, hvordan fortidens begivenheder – fx Danmark som kolonimagt på de 

Dansk Vestindiske øer - kan have indflydelse på vores tanker om demokrati, menneskerettigheder 

og ligestilling i dag. På den måde lykkedes det eleverne, at sammenholde fortidens begivenheder 

med nutidens. Eleverne kunne også, måske mere adskilt fra fortiden, forholde sig til nutidens slaveri 

i form af trafficking, sexslaveri, børnesoldater, børneprostitution, kaffebønder og mennesker som 

arbejder under slavelignende forhold, på fx iPhone fabrikker. Meget af denne viden blev formidlet 

igennem historiske fortællinger og fortællingerne kan derfor ses som værende en fælles 

kommunikationsform, hvori det for eleverne, har været muligt at meningsskabe forståelser af 

historien (Bruner, 1999:27). Fordi eleverne i og gennem en handling – her historiske fortællinger – 

har skabt en fælles mening eller forståelse, burde de også kunne sammenholde fortiden og det der 

kan forventes i fremtiden sammen (Bruner, 2004:20). Det særligt interessante ved praksiserfaringen 

er derfor, at eleverne havde svært ved, at forholde sig til de fremtidsorienterede spørgsmål jeg 

stillede. Fremhæves spørgsmålet om, hvorvidt prostitution skal gøres ulovligt, svarede de fleste 

elever ikke og kun én elev svarede, at det måtte være op til politikerne og den ældre generation at 

afgøre. Eleverne fralagde sig således ansvar overfor et relevant samfundsproblem, som findes, ikke 

bare i historien og i nutiden, men givetvis også ud i fremtiden. I forhold til at være historieskabte og 

historieskabende kan der peges på, at eleverne samlet set, ikke oplever sig selv som 

historieskabende. 

I forhold til handlekompetencebegrebet, kan der argumenteres for, at eleverne ikke var rustede til at 

gå problemet i møde og handle – og dermed tage ansvar. Da jeg spurgte eleverne om de ville 

undlade at købe en iPhone i fremtiden, når de med deres nye viden var klar over, at telefonerne 

bliver lavet af mennesker, som arbejder under slavelignende vilkår og at flere af disse mennesker 

forsøger at begå selvmord på fabrikkerne, svarede eleverne flerstemmigt, at de (jo) ikke kunne 

undvære deres telefon. Igen kan det vurderes, at eleverne ikke tog ansvar og ikke kunne forholde sig 

handlende eller skabende til problemet. Spørgsmålet havde ikke til hensigt at fratage eleverne deres 

lyst eller ”ret” til at købe en iPhone, men derimod en intension om, at få eleverne til at gå 

problematikken i møde, udfordre fremtidens handlemuligheder og være nye historieskabere. 

                                                           
5
 Jeg forstår ”viden” her som både den faglige viden og som viden om eleverne selv i deres verden, viden om samfund, 

politik har. 
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Ønskeligt kunne en samtale om materiel masseproduktion til fordel for menneskerettigheder, 

arbejdsvilkår og liv have været mere fremtids- og ansvarsorienteret. 

Eleverne var, som tidligere pointeret, både interesserede og engagerede i undervisningen og det 

kom derfor bag på mig, at deres forslag til fremtidsdimensionen var ureflekterede, uovervejede og 

virkede ansvarsløse. Det er derfor interessant at undersøge, hvad der gik galt i undervisningens form 

og indhold og hvad der nødvendigvis må ændres, for at give eleverne mulighed for, at udvikle en 

reflekteret, handlekraftig, ansvarsfuld og skabende forståelse for fremtiden. 

8.3. Delkonklusion af analysen 

Sammenfatter jeg de to praksiseksempler kan jeg konkludere, at eleverne udviste god forståelse for 

fortids- og nutidsdimensionerne, herunder sammenhænge mellem begivenheder i fortiden og 

forhold i nutidens samfund, mens de havde meget vanskeligt ved at forholde sig til den historiske 

fremtidsdimension. Spørgsmålet er nu, hvad der ligger til grund for dette?  

Det er vigtigt at fremhæve og holde fast i, at eleverne synes at historiske fortællinger i 

undervisningen var en god og spændende undervisningsform. Indlevelse, spænding og 

identifikation er nogle af de egenskaber historiske fortællinger besidder og disse egenskaber synes 

også at have vundet indpas hos eleverne. Analysen viser hvordan, netop anvendelsen af historiske 

fortællinger som metode, skabte grundlag for at eleverne udviklede forståelse for sammenhænge 

mellem fortids- og nutidsdimensionerne. 

I det teoretiske afsnit redegjorde jeg for hvordan historiske fortællinger kan danne grundlag for 

social læring. Eleverne ses som interpersonelle individer, der skaber meninger, forståelser og 

fortolkninger sammen, i og gennem handlinger og i og gennem historien (Bruner, 1999:10) Ifølge 

Thomas Binderup er historiske fortællinger kvalificeret i et forløb som sigter på 

historiebevidsthedsbegrebet, fordi fortællingen kan samle en række indviklede faktuelle 

informationer og samtidig skabe forståelse (Binderup, 2007:30). Historiske fortællinger kan altså 

bruges til at strukturere, det ellers ret komplekse samspil, som findes mellem fortids-, nutids-, og 

fremtidsdimensionerne. Hvis vi tager udgangspunkt i dette, så kan det imidlertid tyde på, at de 

historiske fortællinger, som jeg fortalte i undervisningen, ikke inddrog fremtidsdimensionen i sådan 

en grad, at det kunne struktureres i forhold til fortids- og nutidsdimensionerne.  

Et af de kritikpunkter Pietras og Poulsen påpeger i forhold til historiske fortællinger er, at 

fortællingerne kan komme til at virke entydige og lukkede (Pietras og Poulsen, 2007:127). Tidligere 
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tilkendegav jeg, at det virkede lettere tilgængeligt at inddrage fortids- og nutidsdimensionerne i 

arbejdet med historiske fortællinger, fordi der er så mange kilder at trække på. Til gengæld synes 

jeg det var vanskeligt at inddrage fremtidsdimensionen i de historiske fortællinger som jeg fortalte i 

klassen og fortællingerne har givetvis ikke været tilstrækkeligt åbne overfor fremtidsdimensionen. 

Hvorfor fremtidsdimensionen synes sværere at fortælle om, kan muligvis hænge sammen med, at 

historiske fortællinger må være bygget på troværdige kilder. Det betyder dog ikke, at 

fremtidsdimensionen må forsømmes, men at den muligvis skal henvises til ”en anden del” af 

arbejdet med historiske fortællinger. En historisk fortælling må ikke stå uberørt hen og 

efterbehandlingsarbejdet dedikeres også som en betydelig del i brugen af historiske fortællinger 

(Pietras og Poulsen, 2011:128). I undervisningsforløbet om slaveri og slavehandel arbejdede vi med 

både tekster, opgaver, billeder, dokumentarfilm m.fl. knyttet til de historiske fortællinger, dog med 

størst fokus på fortidens og nutidens slaveri og slavehandel. Arbejdet med fremtidsdimensionen har 

uden tvivl være for mangelfuld og spørgsmålet er nu, hvordan læreren i et udviklingsarbejde kan 

integrere fremtidsdimensionen i undervisningen? Det spørgsmål skal vi beskæftige os med i 

analysens sidste afsnit. 

8.4. Lærerens udviklingsarbejde 

Fremtidsdimensionen i historiebevidsthedsbegrebet har gennem analysen tiltrukket en skærpet 

opmærksomhed. I arbejdet med at skærpe fokus på fremtidsdimensionen i elevernes 

historiebevidsthed kan vi i første omgang trække på nogle af de teoretiske pointer som er 

præsenteret ovenfor. Med Bernard Eric Jensens historiebevidsthedsbegreb må undervisningen 

rammesættes således, at eleverne med deres egne livsverdner og referencer har mulighed for at 

forholde sig til eksistentielle emner, for i sidste ende at kunne sætte deres egen tid i perspektiv 

(Jensen, 2000:13). Når eleverne opfordres til at forholde sig til noget givent betyder det samtidig at 

der sættes en aktivitet i gang. Hos Bruner ligger interessen ved handlingen som den 

meningsskabende funktion (Bruner, 1999:27). Heri findes en aktivitet fordi mennesket i fællesskab 

handler i og gennem kulturen – her historien. Den historiske fortælling er også aktiv. Først og 

fremmest fordi den følger en narrativ struktur og fordi der opstår aktivitet mellem fortæller, 

fortælling og de tilhørende. Med disse teoretiske redskaber og perspektiver i spil, må læreren i sit 

udviklingsarbejde – stadig med målet om at, anvende den historiske fortælling i udviklingen af 

elevernes historiebevidsthed - overveje en strategi der lægger op til, at eleverne aktivt skal handle 
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meningsskabende sammen. Der findes givetvis flere svar på, hvordan læreren kan gå til og løse 

denne opgave. Handlekompetencebegrebet kan være en indgang til et svar.  

Handlekompetence er, af Hans Jørgen Kristensen, beskrevet som et fremtidsberedskab eleverne må 

tilegne sig, for aktivt at kunne deltage, håndtere, handle, forme og forholde sig til i det ufuldendte 

samfund, som de er en del af (Kristensen, 2007:39). Kristensen peger på flere af de samme forhold, 

som også ses i både Jensens forståelse af, hvordan eleverne opnår historiebevidsthed igennem 

identifikation og indlevelse (Jensen, 2000: 13), i historiske fortællingers egenskab, hvori historisk 

viden og narrativ forståelse bringes i spil (Pietras og Poulsen 2011), samt i Bruners fremhævelse af 

fællesskabets virke som fælles meningsskabende handlen (Bruner 1999:27). Også i forhold til de 

øvrige teoretiske perspektivers fokus på aktivitetens betydning, så egner handlekompetencebegrebet 

sig godt, fordi begrebet kan fungere i en sammenhæng, hvor eleverne aktivt skal meningsskabe 

sammen, samtidig med at de skal inddrage deres historiske bevidsthed om fortiden og nutiden – og 

særligt den forsømte dimension, fremtiden. 

Handlekompetencebegrebet er en kompliceret størrelse, fordi begrebet først er beskrevet igennem 

syv kompetencemål (se bilag 2) og derefter er kompetencemål nummer seks yderligere inddelt i syv 

delkompetencer som er struktureret i en model; strukturmodellen (se bilag 3). I det følgende vil den 

fremtidsforståelse og det historieskabende element, som eleverne ikke udviste i forhold til 

historiebevidsthedsbegrebet forsøges forstået i forhold til handlekompetencebegrebet. I analysens 

delkonklusion foreslog jeg, at arbejdet med fremtidsdimensionen i historiebevidsthedsbegrebet 

måtte henvises til efterbehandlingsarbejde i arbejdet med historiske fortællinger. Derfor vil der i 

vurderingen af den historiske fortælling i strukturmodellen være øget fokus på de historiske 

fortællingers efterbehandlingsarbejde. 

Indsigt 

I delkompetencen indsigt findes en række indsigter, som eleverne skal have for at opnå forståelse 

for det samspil der findes i den viden, som de besidder og tilegner sig (Kristensen, 2007:46). At 

have indsigt indgår også i formålet for fagets histories beskrivelse af historiebevidsthed; ”(…) og 

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

deres handlemuligheder.” (Faghæfte 4, 2009:3). I strukturmodellen skal eleverne mestre strukturel, 

personlig, problemorienteret, værdiorienteret og handlingsorienteret indsigt. Eleverne skal udvise en 

strukturel indsigt i form af sammenhænge i de faktuelle kundskaber, som de besidder (Kristensen, 

2007:46). Praksiserfaring 2 viste udmærket, hvordan eleverne skematisk og strukturelt kunne 
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fordele deres viden om historiske begivenheder og nutidige forhold på en tidslinje. Personlig indsigt 

besidder eleverne når de kan se forholdet mellem deres eget og andres liv. Kravet om den 

personlige indsigt, ser vi også i citatet fra formålet for faget historie ovenfor. Historiske fortællinger 

baner vejen for inddragelse af følelser og identifikation (Pietras og Poulsen, 2011:128) og betyder at 

eleverne må inddrage deres livsverden i undervisningen. Den problemorienterede indsigt kan 

særligt komme til udtryk i efterbehandlingsarbejdet med fremtidsdimensionen, da eleverne her skal 

forstå og forholde sig til fremtidens problemstillinger. De værdiorienterede værdier kan ses i 

tilknytning til historiske fortællingers beretninger om begivenheder som har ændret noget over tid. 

De værdier der ligger til grund for fx problemer eller historiske udviklinger, skal eleverne have 

indsigt i. Sidst skal eleverne have handlingsorienteret indsigt som betyder, at eleverne skal kunne 

frembringe handlemuligheder, i forhold til de problemer som de stilles overfor. I citatet fra formålet 

for faget historien ovenfor ses ligeledes handleaspektet inddraget. Historiske fortællinger skal lægge 

op til elevernes refleksion (Pietras og Poulsen, 2011:128) og kan på den måde også ses som 

handlingsrelaterede. 

Sproglige kompetencer  

Anskues de sproglige kompetencer sammen med historiske fortællinger, så kan man sige, at 

eleverne må have sproglige kompetencer i form af at kunne lytte, forstå fortællingens sprog og 

forstå lærerens kropssprog. Eleverne skal altså mestre andre slags sprog end de verbale. Samtidig 

skal eleverne også kunne formulere historiske fortællinger selv. I formålet for faget historie 2009 er 

indskrevet, at eleverne selv skal formulere historiske fortællinger;  

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

lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.” (Faghæfte 4, 2009:3) 

 

Når eleverne selv skal konstruere og formulere historiske fortællinger må de på baggrund af en 

kilde de selv vælger, først analysere og fortolke kilden og herefter konstruere fortællingens sted, 

hovedpersoner, konflikt og løsning (Pietras og Poulsen, 2011:132+133). Denne type opgave kunne 

muligvis have hjulpet eleverne i 7. Klasse til, at reflektere over fremtiden, fordi det ville give 

mulighed for elevernes egen udfoldelse. I denne type opgaveformulering skal eleverne selv vælge 

konflikt og derefter også prøve at finde en løsning på dette og særligt dette element kunne måske 

have medvirket til, at fremtidsdimensionen blev tydelig i 7. klassen. Anskuer vi de sproglige 

kompetencer i Bruners optik, vil man endvidere kunne sige, at eleverne igennem den sproglige 
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kommunikation der finder sted når eleverne er tilhørere til en historisk fortælling, eller når de selv 

fortæller, vil skabe mening i deres nye viden, samt udvikle deres syn på sig selv, den verden og 

historie som de lever i (Bruner, 1999:125). Fordi de får fortalt, og heri forudsættes det at de 

fungerer som aktive deltagere, eller selv fortæller, bliver de handlende og kan dermed 

meningsskabe deres egen forståelse af historien og af dem selv som historieskabende, i en historisk 

sammenhæng. 

Undersøgelses- og problembehandlingskompetence  

Den nye viden eleverne her skal skaffe sig og bagefter diskutere i forhold til de problemer der 

opstår og findes, kan bearbejdet i efterbehandlingsarbejdet med historiske fortællinger. Diskussion 

er et af de forslag til et efterbehandlingsarbejde som Pietras og Poulsen foreslår (Pietras og Poulsen, 

2011:132). I undervisningsforløbet om slaveri og slavehandel, blev elevdiskussioner i grupper også 

anvendt til efterbehandlingsarbejde af de historiske fortællinger. Diskussionerne tog udgangspunkt i 

slavernes forfærdelige liv og rettede sig ikke mod fremtidens perspektiver. Som det er vist ovenfor 

under sproglige kompetencer, kan eleverne skaffe sig ny viden og på den baggrund meningsskabe 

deres egen forståelse igennem historiske fortællinger. Pietras og Poulsen foreslår, at eleverne blandt 

andet kan diskutere baggrunde og følgervirkninger, samt kontinuitet og forandring (Ibid.). Disse 

ville, i forhold til fremtidsdimensionen, være væsentlige at arbejde med og givetvis afstedkomme 

ny viden og nye perspektiver. Klafkis epoketypiske nøgleproblemer rammesætter en række fælles 

problematikker og udfordringer, som gør sig gældende for det globale samfund.  Herunder kan 

slaveri og slavehandel indskrive sig. Et af nøgleproblemerne koncentrerer sig om problematikken 

ved nationalstatsprincippet og problematikken ved det kulturspecifikke og interkulturelle. 

Nøgleproblemet kan siges at gøre sig gældende i forhold til emnet slaveri og slavehandel, fordi 

problemet koncentrerer sig om de følgevirkninger af den enorme kolonisering, som flere 

europæiske lande - herunder Danmark – foretog sig
6
 (Laursen, 2002:24). Ved at arbejde med og 

diskutere følgevirkninger, kan handlemuligheder til fremtidens samfund, komme på banen. Et andet 

nøgleproblem er den samfundsmæssigt skabte ulighed og retter fokus på de uligheder der findes i 

samfundet mellem fx mand og kvinde, rig og fattig (Ibid.). Med dette nøgleproblem kan eleverne 

diskutere, hvilke uligheder der fandtes fortidens slaveri og slavehandel og hvilke der findes i 

nutidens, samt overveje, hvilke af disse de tror også vil udgøre et problem i fremtiden. Med 

nøgleproblemer som disse vil eleverne få mulighed for at diskutere både baggrunde og 

følgevirkninger samt kontinuitet og forandring, som efterbehandlingsdelen lægger op til.   
                                                           
6
 Her antager jeg, at Laursen henviser til de europæiske kolonimagters ekspansion, fra ca. 1400 til ca. 1800 tallet. 



Bachelorprojekt 2013                             Le Nynne Sieling, z080122                              

Historie                                                    Læreruddannelsen Zahle  

28 
 
 

Beherskelse af væsentlige kulturteknikker 

At beherske delkompetencen kulturteknikker favner bredt fordi det er teknikker som er grundfast i 

fx skolen (Kristensen, 2007: 49). I denne opgaves øjemed kan det siges at eleverne skal besidde to 

væsentlige kulturteknikker. Først og fremmest må eleverne kunne fortælle, lytte og indleve sig, i 

andres fortællinger, ligesom vi så under de sproglige kompetencer. Det bliver her tydeligt, hvordan 

delkompetencerne samarbejder og er forbundet. Kildekritik er den anden kulturteknik der her 

tiltænkes betydning. Kildekritik er også et af Pietras og Poulsens forslag til efterbehandlingsarbejdet 

med historiske fortællinger. De foreslår, at eleverne analyserer og fortolker den kilde som 

fortælleren har anvendt til sin fortælling og vurderer dens troværdighed (Pietras og Poulsen, 

2011:132). Et andet forslag lyder på, at fortælleren præsenterer en anden kilde, som giver en anden 

forklaring end den oprindelige kilde og eleverne skal på den baggrund vurdere om den historiske 

fortælling skal ændres (Ibid.). Med en kritisk tilgang til kilderne, og til den viden de bliver 

præsenteret overfor i historiske fortællinger, imødekommer undervisningen den logisk-

videnskabelige del af elevernes meningssøgende proces, fordi de arbejder med forhold som 

forklarer og årsagsrelaterer den faktuelle viden (Hermansen, 2005:22).  

Praktisk manuel kompetence 

Med opgavens problemfelt og udviklingsarbejdets fokus vil det under denne delkompetence være 

relevant at se på hvorfor og hvordan eleverne selv skal producere historiske fortællinger. Når 

eleverne producerer noget, så er de fysisk med til at forandre (Kristensen, 2007:49). Som skrevet 

under de sproglige kompetencer skal eleverne først analysere og derefter fortolke de kilder, som de 

vil gøre brug af, inden de formulerer deres fortælling (Pietras og Poulsen, 2011:132). Denne 

delkompetence kommer derfor også til, at indgå i et tæt samspil med både den sproglige 

delkompetence og som delkompetencen omhandler kulturteknikker. Når eleverne producerer 

historiske fortællinger kan man med Bruner sige, at eleverne producerer en handling som er 

meningsskabende og fordi eleverne producerer en handling, vil de fungere deltagende i og gennem 

den historie, som de fremstiller. Ud fra Bruners forståelse af mennesket som socialt funderet og 

fælles meningsskabende, kan man sige, at eleverne både kan producere historiske fortællinger 

individuelt og sammen. Individuelt fordi den fælles meningsdannelse alligevel vil ske når 

fortællingen bliver fortalt og fortælleren, fortællingen og tilhørerne interagerer. Og sammen fx i 

grupper, fordi eleverne her, allerede i processen vil meningsskabe, fortolke, handle og 

historieskabe. 
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Social kompetence 

Social kompetence udgør et betydningsbærende element i hele denne opgaves grundlag. I forhold til 

handlekompetencen i sin hele form betyder den sociale kompetence, at eleverne skal kunne indgå i 

forskellige samarbejder for at løse opgaver eller konflikter (Kristensen, 2007:50). Men det betyder 

også, at eleverne skal kunne inddrage deres personlige følsomhed og opmærksomhed overfor andre 

mennesker (Ibid.). På denne måde skal eleverne kunne handle og samarbejde med andre i og om 

opgaver samtidig med, at de skal inddrage deres livsverden i form af følsomhed og opmærksomhed, 

både overfor sig selv og andre. Mennesket er individuelt og søger mening igennem fælles narrativ 

erkendelse (Hermansen, 2005:22) og på den måde indgår eleverne som individer i et samarbejde 

med andre, som handlekompetencen foreskriver. Den narrative erkendelse kommer her i opgaven til 

udtryk ved den historiske fortælling som fælles meningsskabende kommunikationsform. Når 

eleverne kommunikerer i en fælles kommunikationsform, befinder de sig i et samspil, hvori de 

handler ved at fortælle og derigennem deltager i historien.  

Kreativ kompetence 

At have forestillingsevne, at se forskellige perspektiver og kunne skifte perspektiv samt at se nye 

muligheder er nogle af de egenskaber Kristensen fremhæver i hans forståelse af kreativitet 

(Kristensen, 2007:50). I forhold til efterarbejdet med historiske fortællinger så spiller kreativitet hos 

eleverne, en betydelig rolle. Pietras og Poulsen fremhæver øvelserne ”omfortælling”, ”afbryd 

fortællingen” og ”du er hovedpersonen” som relevante idéer til et efterbehandlingsarbejde med 

historiske fortællinger (Pietras og Poulsen, 2011:132). I øvelsen ”omfortælling” skal eleverne 

komme med forslag til, hvordan en bestemt fortælling ville ændres, hvis den havde en anden 

hovedperson (Pietras og Poulsen, 2011:132). Når eleverne skifter perspektiv og kombinerer nye 

muligheder til fortællingens udformning, frembringes deres kreativitet. Med elevernes 

historiebevidsthed for øje, kunne opgaven udformes således, at eleverne skulle identificere sig med 

hovedpersonen og forme fortællingen som en jeg-fortælling. Der findes ligeledes potentiale for 

identifikation i øvelsen ”spørg hovedpersonen”, som også giver eleverne mulighed for at digte og 

være kreative. Læreren eller en af eleverne påtager sig rollen som hovedpersonen og sætter sig med 

front mod resten af klassen og de skal nu stille spørgsmål til hovedpersonen. Spørgsmålene kan fx 

handle om hovedpersonens følelser, tanker, motiver og handlemuligheder (Pietras og Poulsen, 

2011:132). Læreren eller eleven, som har påtaget sig hovedpersonrollen, skal indleve sig i 

hovedpersonens tanker og på saglig vis forsøge, at svare på hovedpersonens vegne. Både de 

spørgende og hovedpersonen skal være kreative. Eleverne, som stiller spørgsmål til hovedpersonen, 
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må kunne se forskellige perspektiver, for også at kunne spørge bredt. Hovedpersonen må udvise 

både forestillingsevne, kunne skifte perspektiv og se nye muligheder i forhold til de spørgsmål der 

bliver stillet. 

Det syvende kompetencemål selvtillid og selvværd 

Som skrevet betragter Kristensen det syvende kompetencemål som fundament for hele 

strukturmodellen. ”En udvikling af selvtillid, selvværd og tillid til samfund og fremtid er det mest 

grundlæggende. Uden dette kan det være vanskeligt for et menneske at finde grund til at udvikle og 

tilegne sig de andre kompetencer.”(Kristensen, 2007:44). Dette citat beskriver, hvor vigtig tillid til 

sig selv og tillid til fællesskabet er. Med Bruner kan det understreges, at når vi handler og deltager i 

kulturen – her historien – så går vi fra at være individuelle til at være fælles. Fællesskabet er her 

elementært fordi mennesket skaber mening sammen igennem en fælles kommunikationsform, som 

her i opgaven er historiske fortællinger (Bruner, 1999:27). 

I den sidste del af analysen har jeg således foretaget en syntese af de teoretiske perspektiver og i 

forlængelse heraf kan jeg sige, at teorierne kan anvendes til at udvikle flere konkrete bud på 

hvordan fremtidsdimensionen kan styrkes i arbejdet med, at udvikle elevernes historiebevidsthed.  

Jeg har fremhævet, hvorledes elevernes kritiske refleksion og diskussion samt kreative perspektiv-

skifte øvelser, kan være med til at udvikle elevernes egen rolle som historieskabende i den fremtid 

som venter forude. 

 

9. Metodekritik og diskussion   

Igennem opgavens udarbejdelse er jeg løbende stødt på forhold, som jeg finder centrale at diskutere. 

I det følgende vil jeg således først diskuteres opgavens resultater med henblik på at nuancere 

analysens udfald, herefter diskuteres opgavens læringssyn og slutteligt diskutere og vurdere 

opgavens dannelsesideal. 

9.1.Hvordan kan elevernes historiebevidsthed måles? 

Analysen af praksiserfaring 1 og 2 viser, at eleverne i den pågældende 7. klasse ikke udviste en 

forståelse for sig selv som historieskabende og for historie som noget der, udover at relatere sig til 

fortiden og i nutiden, også er relateret i fremtiden. Jeg er kommet frem til denne konklusion på 

baggrund af analyse af et spørgsmål fra elevernes slutevaluering fra forløbet, samt analyse en 
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beskrevet undervisningssituation, hvori det vurderes at eleverne ikke udviste handlekraftighed og 

ansvarlighed overfor fremtidens problematikker. Men kan elevernes historiebevidsthed måles på 

denne måde? Og kan historiebevidsthed overhoved måles? Jensen skriver; 

”Forstås historie som en proces, der omfatter fortid, nutid og fremtid, har det den konsekvens, at 

det aldrig vil være muligt at betragte den oppefra og udefra. Udgangspunktet må tværtimod være 

det forhold, at alle er med i denne proces, og at den er med til at skabe os.”(Jensen, 2000:13).   

Historiebevidsthed kan med dette udsagn ikke måles direkte. Når Jensen skriver; ”at alle er med i 

denne proces, og at den er med til at skabe os”, så ledes min opmærksomhed hen på formuleringen 

om, at mennesket er historieskabte og historieskabende og på den måde kan målet være, at eleverne 

skal forstå sig selv som historie (Ibid.). At få eleverne til at forstå sig selv som historie, vil jeg vove 

at hævde, kræver tid. Fordi det er en forståelse der tilegnes gennem kontinuerlig refleksion og 

erfaring med sig selv, som betydningsfuld i historisk tid. Min fjerde og sidste praktik, forløb over 

fire uger og skønt vi havde fået tildelt ekstra historietimer i perioden, var der ikke mange timer til at 

arbejde med emnet. For mig at se må udviklingen af elevernes historiebevidsthed ikke henstilles 

som målsætning for enkelte forløb, men som mål for en samlet historieundervisning i folkeskolen 

 

Samtidig må det det selvfølgelig påpeges, at opgavens empiriske grundlag er smalt. Det er både 

vanskeligt og problematisk at vurdere og generalisere elevers generelle historiebevidsthed ud fra ét 

spørgsmål fra et evalueringsskema og ét udvalgt undervisningseksempel. Mine vurderinger siger 

derfor ikke noget om alle danske 7. klasseelevers historiebevidsthed, men derimod noget om, 

hvordan elevernes historiebevidsthed i netop denne 7. klasses manifesterede sig. I indledningen af 

opgaven nævnte jeg min egen erfaring og Pietras og Poulsens påstand om, at mange elever oplever 

historie, som noget der hører fortiden til. Dette tyder på, at det ikke kun er i den pågældende 7. 

klasse, at man vil kunne finde denne mangel på forståelse for fremtidsdimensionen af historien. 

Resultaterne af min undersøgelse kan derfor siges at være en indikator på, hvad jeg med 

sandsynlighed møder i mit kommende virke som historielærer og skal minde mig om, at tage en 

flerdimensionel tilgang til undervisningen, hvor både fortid, nutid og fremtid spiller ind som 

centrale dimensioner, af det historiske tema der arbejdes med. 

9.2.Social læring og kritisk-konstruktiv tilgang 

Ved opgavens begyndelse positionerede jeg historiebevidsthed, som det fagsyn jeg ville tage 

udgangspunkt i gennem opgaven. Jeg positionerede mig også ved et socialkonstruktivistisk og 
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narrativt læringssyn. Både Jensen, Bruner og Pietras og Poulsen fremhæver alle fælles erkendelse, 

som værende betydningsfuldt i deres forståelser af læring. Igennem arbejdet med 

handlekompetencebegrebet er jeg stødt på flere eksempler, hvor fællesskabets betydning for 

udviklingen af elevernes handlekompetence sættes i fokus. Et eksempel lyder;  

” (…) hvor alle bidrager til fællesskabet med noget og hvor de sociale samspil både har sin 

egenværdi og sin betydning for undervisning og læring.” (Kristensen, 2007:45).  

Det kan siges, at Kristensen med sit handlekompetencebegreb også bevæger sig over i en 

socialkonstruktivistisk tradition. 

I analysedelen, hvori lærerens udviklingsarbejde vurderes, inddrager jeg Klafkis epoketypiske 

nøgleproblemer, som bud på hvilke indholdsområder historieundervisningen kan arbejde ud fra. 

Nøgleproblemerne er grundlæggende i Klafkis kritisk-konstruktive teori. En sådan kritisk 

pædagogisk tilgang tager udgangspunkt i, at eleverne og undervisningsindholdet ”står i et forhold 

til hinanden, som er skabt af bestemte magtrelationer i samfundet. Disse skal afsløres, for at 

mennesket kan leve frit.” (Juul, 2011:36). Det kan være interessant at spørge hvordan kritisk 

pædagogik, fx i form af Klafkis kritisk-konstruktive teori, kan inddrages i en historieundervisning 

der har som mål, at udvikle elevernes historiebevidsthed? Med Klafkis kritisk-konstruktive teori, 

kan historieundervisningen målrettet arbejde hen mod, at eleverne forholder sig både kritiske og 

konstruktive i forhold til samfundsmæssige problematikker – her i forhold til sig selv som 

historieskabte og historieskabende. Kilder er et elementært forhold i historieundervisningen (Pietras 

og Poulsen, 2011:135) og elevernes kildekritiske sans er yderst vigtig. Derfor forslår jeg, at 

elevernes kritiske sans kan udfoldes igennem kritiske dialoger, kritiske analyser og fortolkninger af 

historiske kilder. Sagt firkantet, så kan elevernes historieskabte identitet udfoldes, når de igennem 

kritiske analyser af kilder, skaber forståelse af historisk fortid. Den konstruktive del kan igangsættes 

ved at eleverne, gennem kritisk dialog eller undersøgelse, finder og diskuterer mulige løsninger til 

problematikkerne. Her kan elevernes historieskabende identitet udfoldes, fordi de skal skabe mulige 

løsninger til fremtidens historie. I dette forslag inddrages igen elevernes sociale interaktion. Med 

dette vil jeg understrege hvordan forskellige læringssyn- og tilgange med fordel kan indgå samtidig. 

 

9.3.Opgavens dannelsesideal  

Jensen beskriver historiefaget som dannelsesfag og opdeler faget som både demokratidannende og 

identitetsdannende (Jensen, 2000:16). Den identitetsdannende del målsætter, at eleverne opnår 
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forståelse for sig selv som værende historie (Jensen, 2000:13). Bruner anser fortællinger som en 

kommunikationsform og forhandlende samspilsform, der danner grundlag for at mennesker kan 

skabe fælles meninger og skabe ændringer i deres forståelser af sig selv og verden (Bruner, 

1999:125). Selvdannelse er i fokus hos Bruner og mennesket kommunikerer i og gennem 

fællesskaber, kulturelle og historiske udtryk (Bruner, 2004:78). Jeg vil argumentere for, at Bruners 

perspektiv om selvdannelse igennem kulturens – og historiens – udtryk, også kan bruges til at forstå 

udviklingen af demokratisk dannelse. Bruner er fortaler for, hvordan fortællinger i og gennem 

kulturen fungerer som både menneskets og kulturens eget omsætningsmiddel (Bruner, 2004:22) og 

på den måde kan der argumenteres for, at fortællinger kan virke som omsætningsmiddel for 

demokratiet. Med Bruners tanke vil et kulturelt – og her demokratisk – liv ikke være en mulighed, 

hvis eleverne ikke udvikler kompetencer til at kommunikere deres demokratiske erfaringer i en 

narrativ form. Mennesket er fra fødslen afhængig af kommunikation (Bruner, 2004:36) og derfor vil 

fortællinger – fx historiske fortællinger - i og om demokratiet kunne rammesætte elevernes 

forståelse af demokrati og demokratiets muligheder. Fortællinger er nemlig i høj grad med til at 

udlægge modeller af verden og gør derigennem mennesket i stand til, at forestille sig, hvad det kan 

forvente sig af fremtiden (Bruner, 2004:39). 

Kristensen positionerer sig ved et demokratisk dannelsesideal der ønsker, at eleverne udvikler et 

fremtidsberedskab, for at virke og handle i et demokratisk samfund (Kristensen, 2007:38). Klafkis 

kritisk-konstruktive teori målsætter, at den enkelte elev udvikler solidaritet, selvbestemmelse og 

medbestemmelse (Juul, 2011:38). Når der arbejdes ud fra en udfordringsdidaktik, betyder det at 

dannelsen skal sikre, at eleverne udvikler forståelse for og håndtering af samtidens problematikker 

(Laursen, 2002:20). Når skolens indholdsområder behandler samfundsmæssige problemstillinger, 

kan der siges, at være tale om politisk dannelse (Ibid.) På den måde kan Klafkis kritisk-konstruktive 

teori sættes i forbindelse med handlekompetencebegrebet og dets demokratiske dannelsesideal. 

Når handlekompetencen, af Kristensen, beskrives som et fremtidsberedskab, som eleverne må 

udvikle (Kristensen, 2007:38), inddrages elevernes individuelle dannelse – livsverden om man vil. 

Men politisk og samfundsorienteret dannelse er stadig omdrejningspunktet i handlekompetencens 

dannelsesideal. Med Bruners forståelse af læring kan der stilles spørgsmålstegn ved om eleverne 

skal tilpasse sig det demokratiske samfund og dets problemer, eller om man i stedet eller samtidigt, 

skal koncentrere sig om demokratiets betydning for eleverne? Med både Jensens og Bruners 

forståelser af identitetsdannelse vil jeg argumentere for, at det er nødvendigt at eleverne forstår sig 

selv som historie og at de i og gennem kommunikative samspilsformer, fx fortællinger, 
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meningsskaber egen forståelse af kulturelle, historiske og demokratiske udtryk, hvis de skal kunne 

udvikle et fremtidsberedskab, hvori de skal handle og tage del i en demokratisk fremtid. 

10. Sammenfatning og konklusion  

Mit mål med opgaven var at undersøge hvorledes historiske fortællinger kan udvikle 7. 

klasseelevers historiebevidsthed, med særligt fokus på fremtidsdimensionen som 

fremtidsberedskab. Min empiri har underbygget min fornemmelse af behovet for et øget fokus på 

historiebevidsthedens fremtidsdimension, som jeg i problemformuleringen yderligere satte i 

forbindelse med handlekompetence som et fremtidsberedskab. 

Igennem analyse og vurdering af to udvalgte praksiserfaringer blev det tydeligt, at eleverne i 7. 

klasse udviklede en forståelse for fortids-, og nutidsdimensionerne af den historie som vi arbejdede 

med. Det blev også tydeligt, at elevernes bevidsthed om historiens fremtidsdimension var 

mangelfuld og at de hverken så sig selv som historieskabende eller havde redskaberne til at tage 

ansvar og stille sig handlende overfor fremtidens problematikker. Jeg delkonkluderede, at 

fremtidsdimensionen var svær at inddrage i de historiske fortællinger, samt at fremtidsdimensionen 

blev forsømt i undervisningseksemplets efterbehandlingsarbejde af fortællingerne. På trods af den 

mangelfulde fremtidsdimension, blev det også tydeligt, at eleverne synes at brugen af historiske 

fortællinger i undervisningen var spændende og at de kunne leve sig ind i dem. Det kan derfor 

vurderes, at det igennem de historiske fortællinger lykkedes at skabe indlevelse, 

identifikationsmuligheder, mening og forståelse. Jeg ser det som, at fortællingerne fungerede som 

en fælles kommunikationsform, hvori eleverne havde mulighed for at bringe deres egen livsverden i 

spil og at de og jeg sammen skabte mening og forståelser af den historiske samtid, som vi lever og 

virker i. Derfor finder jeg de historiske fortællinger særdeles relevante i historieundervisningen.  

For at sikre fremtidsdimensionen i undervisningens mål om historiebevidsthed, understreges 

efterbehandlingsarbejde, som er en uundværlig del af arbejdet med historiske fortællinger. I sidste 

del af analysen udarbejdede jeg et forslag til lærerens udviklingsarbejde i forhold til 

historiebevidsthed og historiske fortællinger. Forslaget blev formuleret gennem en syntese af 

projektets anvendte teorier. Her satte jeg først handlekompetencegrebet i centrum og gennem 

strukturmodellen viste jeg, hvorledes narrativ teori og historiske fortællingers 

efterbehandlingsarbejde kan styrke fremtidsdimensionen i elevernes historiebevidsthed. Klafkis 

epoketypiske nøgleproblemer blev anvendt for, at vise hvilke indholds-, og problemområder 
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historieundervisningen kan tage fat i, når der arbejdes med en fortids-, nutids- og 

fremtidsdimensioner i historiefaget. Herudover blev det igennem strukturmodellen belyst, hvordan 

eleverne kan udvikle en forståelse for fremtiden igennem indsigt og sproglige, kulturtekniske, 

praktiske, sociale og kreative kompetencer. Disse er færdigheder og kundskaber som er brikker i 

elevernes udvikling af fremtidsberedskab og som gør dem i stand til, at handle og skabe deres egen 

historie, i det demokratiske samfund som de lever og virker i. I diskussionen argumenterede jeg for, 

at fortællinger kan ses som værende demokratiets omsætningsmiddel. Derfor kan det i forhold til 

handlekompetence, som netop tilsigter demokratisk dannelse, siges at handlekompetencebegrebet 

med sin tilhørende strukturmodel, kan fungere som dannelsesideal i arbejdet med historiske 

fortællinger og historiebevidsthed. 

I folkeskolens formålsparagraf står der i stk. 2 at;  

”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, 

så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage 

stilling og handle.” (Faghæfte 47, 2009: 3). 

Med dette afsluttende citat, kan konklusionen på opgavens problemformulering lyde, at eleverne 

igennem et arbejde med historiske fortællinger har mulighed for, at inddrage deres egen livsverden 

og igennem fortællingerne skabe mening og forståelse for dem selv som historie og for historiens 

udtryk. Igennem de historiske fortællingers efterbehandlingsarbejde kan eleverne endvidere skabe 

løsninger til problemstillinger og får mulighed for at tilegne sig et fremtidsberedskab, i form af 

handlekompetence, som gør dem i stand til at handle og deltage i fortidens, nutidens og fremtidens, 

historie og samfund.  

 

Formalia: 84551 anslag = 32,5 normalsider á 2600 anslag.  
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12. Bilag 1  

Spørgsmålet på evalueringsarket lød:  

Hvad synes du om, at høre fortællinger om slaver i undervisningen? Var det 

godt/spændende/fjollet/ligegyldigt? Hvorfor? 

De tre elevsvar som bruges som praksiserfaring 1: 

 

 

 

De resterende elevsvar: 
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13. Bilag 2 

Handlekompetencens syv kompetencemål (noteret direkte fra: Kristensen, 2007:41).  

1) Eleverne må lære at undersøge, analysere og forstå den nutidige verden og virkelighed. 

2) Eleverne må lære at undersøge og forstå aktuelle udviklingstendenser.  

3) Eleverne må lære at klargøre, diskutere og tage stilling til værdier.  

4) Eleverne må lære at forhold sig til udviklingen og alternativer til udviklingen i forhold til 

værdier og rådende magtforhold. 

5) Eleverne må lære ar undersøge og forstå, hvilke muligheder der er for at gribe ind i forhold 

til de dominerende udviklingstendenser og i den forbindelse lære at samtale, forhandle og 

deltage i beslutninger. 

6) Den viden og de færdigheder eleverne må tilegne sig må først og fremmest bestemmes ud 

fra, hvad der er nødvendigt for at kunne klare de opgaver, der er skitseret i 1-5 ovenfor.  

7) Eleverne må udvikle nødvendig tillid til sig selv og til fællesskabets (samfundets) 

muligheder og lære at reflektere over egne valg og mulige konsekvenser af valg under de 

vilkår, der eksisterer i det senmoderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Bilag 3 
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Et fundament af selvtillid af selvtillid og tillid til fællesskabets 

muligheder 

 

 

 

Strukturmodel (Kristensen, 2007:47) 

 

Indsigt 

- personlig 

- strukturel 

-problemorienteret 

-værdiorienteret 

- handlingsorienteret 

Undersøgelses- og 
problembehandling

skompetence 

Beherskelses af 
væsentlige 

kulturteknikker 

Praktisk/manuel 
kompetence 

Social kompetence 

Kreativ kompetene 

Sproglig 
kompetence 


