Kristoffer Wigh-Poulsen
z090010
Bachelorprojekt
12. april 2013

!"#$#%&&'(($)*$(+,'-)$+
!
Indledning...........................................................................................................................................
3!
!
!

Problemformulering ...................................................................................................................... 3!

Disposition .......................................................................................................................................... 4!
Metode ................................................................................................................................................ 5!
Motivation .......................................................................................................................................... 7!
1.1 Motivation som drivkraft eller mening ................................................................................. 7!
1.2 Learning by doing .................................................................................................................... 7!
1.3 Direkte og indirekte motivation ............................................................................................. 9!
Delkonklusion............................................................................................................................... 10!
Planlægning af forløb ...................................................................................................................... 10!
2.1 Fællesmåls rammer for undervisningen .............................................................................. 10!
Delkonklusion............................................................................................................................... 12!
Kronologi i historieundervisningen. .............................................................................................. 12!
3.1 Relativ og absolut kronologi ................................................................................................. 12!
Delkonklusion............................................................................................................................... 13!
Empiriske undersøgelser ................................................................................................................. 14!
4.1 Empiri 1 .................................................................................................................................. 14!
Delkonklusion............................................................................................................................... 15!
Empiri 2 ............................................................................................................................................ 15!
5.1 7.-10. lektion ........................................................................................................................... 15!
Delkonklusion............................................................................................................................... 18!
Analyse af Empiri 2 ......................................................................................................................... 18!
6.1 analyse af motivation ............................................................................................................. 18!
6.2 Mening .................................................................................................................................... 19!
6.3 Sammenhængsforståelse ....................................................................................................... 20!
6.4 evaluering af forløbet ............................................................................................................ 21!
Delkonklusion............................................................................................................................... 22!

1

Kristoffer Wigh-Poulsen
z090010
Bachelorprojekt
12. april 2013

Analyse af empiri

!"#$#%&&'(($)*$(+,'-)$+
!
1 ..........................................................................................................................
23!
!
!

7.1 Valg af emne ........................................................................................................................... 23!
7.2 Elevernes engagement og motivation ................................................................................... 24!
7.3. faglig vurdering af undervisnings forløbet ......................................................................... 26!
Delkonklusion............................................................................................................................... 27!
Motivation i undervisningen. .......................................................................................................... 27!
8.1 Diskussion af den indirekte motivering ............................................................................... 27!
8.2 Motivationsfaktorer............................................................................................................... 28!
8.3. Mening, drivkraft og undervisningslokaler ....................................................................... 29!
8.4. Elevernes egne erfaringer .................................................................................................... 30!
Delkonklusion............................................................................................................................... 31!
Metoder til planlægningen af forløb .............................................................................................. 32!
9.1. Lineær og relativ kronologi ................................................................................................. 32!
9.2. Den relative kronologi i lærerens forløbsplanlægning ...................................................... 33!
Delkonklusion............................................................................................................................... 34!
Vurdering og planlægning .............................................................................................................. 35!
10.1. opbygning af undervisningsforløb .................................................................................... 35!
10.2 Eksempel............................................................................................................................... 36!
10.3 Sammenhængsforståelse ..................................................................................................... 37!
10.4 Motiverende undervisning. ................................................................................................. 38!
Delkonklusion............................................................................................................................... 39!
Konklusion ....................................................................................................................................... 39!
Perspektivering ................................................................................................................................ 40!
Litteraturliste: .................................................................................................................................. 41

2

Kristoffer Wigh-Poulsen
z090010
Bachelorprojekt
12. april 2013

Indledning
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Igennem praktikoplevelser har jeg lagt mærke til, hvor vigtigt det er, at undervisningen er
motiverende for eleverne. Hvis undervisningen ikke fanger dem, bliver deres udbytte også ofte
minimalt i forhold til indlæringen. I praktikken oplevede jeg flere elever, der manglede
koncentration og lyst til historiefaget, så spørgsmålet var, hvordan jeg kunne motivere dem til at
være interesseret i historie. Jeg erfarede da også, at eleverne arbejdede mest fordybet, når de følte
interesse for emnet.
En vanskelighed ved at fastholde motivationen hos eleverne kan f.eks. være, at det ikke kun er i de
enkelte lektioner, hvor læreren skal sørge for at motivere, men også gennem hele forløb. Hvis
eleverne ikke føler, at de forløb, de arbejder med, er interessante for dem, er det svært at motivere
dem. Motivation og interesse er ikke det samme. Dog vil interesse fra elevernes side ofte resultere i
netop motivation. Som historielærer og lærer i det hele taget, må man derfor også overveje, hvordan
man vil sammensætte de forløb, eleverne skal igennem i løbet af et år. Skal undervisningen altså
bygge på elevernes valg af emner, eller er det læreren der suverænt skal bestemme forløbene for at
sætte fagligheden i fokus?
Læreren skal også tage hensyn til Fællesmål, når der skal planlægges forløb. Bl.a. er
kanonpunkterne en stor del heraf, og derfor kræver det, at læreren kan tilrettelægge undervisningen
efter disse. Et af punkterne til trin-og slutmål i faget historie handler om, at eleverne skal opnå
forståelse for kronologien i faget. Herunder også den absolutte kronologi, hvor eleverne skal kunne
sætte historiske begivenheder i kronologisk rækkefølge og gengive årstallene herfor. Men
spørgsmålet er, hvordan underviseren skal lære eleverne netop dette? Skal man eksempelvis starte
med Ertebøllekulturen i tredje klasse og slutte med 11. september i niende, eller kan man starte og
slutte hvor man vil og stadig give eleverne forståelse af den absolutte kronologi?
For at undersøge alt dette har jeg lavet følgende problemformulering:

Problemformulering
Hvilke overvejelser kan historielæreren gøre sig i forbindelse med planlægning og
gennemførelse af kronologiske forløb, der samtidig fremmer elevernes motivation?
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For at besvare min problemformulering vil jeg opbygge min opgave på
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! måde:
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Disposition
•

Først vil jeg redegøre for motivation og dens rolle i undervisningen.
o Herunder begreberne ’drivkraft’ og ’mening’, ’direkte’- og ’indirekte motivation’,
John Deweys begreb ’Learning by doing’, Maslows behovspyramide,
samt ’anerkendelse’.

•

Dernæst vil jeg redegøre for planlægning af forløb.
o Herunder ’Fællesmål’

•

Hernæst vil jeg redegøre for kronologi i undervisningen.
o Herunder begreberne ’lineær kronologi’, ’relativ kronologi’ og ’absolut kronologi’.

•

Herefter vil jeg beskrive min empiri 1.

•

Derefter vil jeg beskrive min empiri 2

•

Hernæst vil jeg analysere min empiri 2
o Herunder begrebet ’god anderledeshed’

•

Derefter vil jeg analysere min empiri 1
o Herefter vil jeg diskutere motivation i undervisningen
o Herunder ’decentrering’

•

Dernæst vil jeg diskutere metoder til planlægningen af undervisningsforløb
o Herunder begreberne ’spiralprincip’ og ’Stilladsering’
samt ’virkningssammenhænge’, ’betydningssammenhænge’ og ’tematiske
sammenhænge’.

•

Sidst vil jeg vurdere, hvorledes, jeg mener, et godt undervisningsforløb planlægges

o Herunder ’historiebevidsthed’
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Motivation er et vidt begreb, som ofte bliver brugt i diskussioner omkring læring. Derfor indleder
jeg opgaven med en gennemgang af forskellige forståelser af begrebet motivation. En afklaring er
forudsætning for at kunne diskutere, hvordan man skal implementere motivationsfaktoren i
undervinsingen.
Min opgave bliver indledt med et teoretisk afsnit, der indeholder de hovedteorier, jeg vil benytte til
besvarelse af problemformuleringen. Jeg begynder med beskrivelser af motivationsteorier, hvor jeg
ser på definitioner af motivation. Begreberne for motivation er drivkraft og mening ved Svend
Brinkmann og direkte og indirekte motivationsfaktorer fra Kim Foss. Ydermere ser jeg også
nærmere på John Deweys teori om motivation i Svend Brinkmanns tekst. De fire første begreber har
jeg valgt at benytte, idet de giver forskellige bud på, hvordan elever motiveres. Jeg har erfaret, at
det er forskelligt, hvad der motiverer elever, og derfor har jeg valgt disse tekster for at illustrere de
forskellige forslag. John Dewey er valgt pga. hans meget konkrete bud på undervisning af elever,
samtidig med han ikke lægger sig direkte op af nogle af de fire førnævnte begreber. I forhold til
motivation af eleverne, vil jeg også inddrage Lis Møllers artikel om anerkendelse.
Efter en beskrivelse af de forskellige forståelser af begrebet motivation, vil jeg komme nærmere ind
på skolefaget historie i forhold til planlægning af forløb. Her benytter jeg mig af Fællesmål som
referencer samt Pietras og Poulsens Historiedidaktik. Her tages i første omgang udgangspunkt i
forklaringen af absolut og relativ kronologi, samt den norske historiedidaktiker Jan Bjarne Bøe og
hans syn på relativ kronologi set i perspektiv til den lineære kronologi. Jeg vil også kort benævne
Maslows behovspyramide.
Herefter vil jeg beskrive min empiri. Denne er todelt, med den første del som værende det forløb,
jeg arbejdede med i praktikken, og den anden del der består af 4 lektioner midt i forløbet, som jeg
vil gå mere i dybden med.
Empirien vil dernæst blive analyseret ud fra begreberne fra teoriafsnittet. Som tillæg hertil vil jeg
kort benævne Thomas Ziehes teori om ’god anderledeshed’, som også kommer i spil senere i
opgaven.
Her følger nærmere diskussioner om, hvordan læreren kan bruge motivation i sin undervisning. Jeg
vil diskutere mit syn på motivationsbegreberne i forhold til undervisningen samt Deweys metode til
at motivere elever. Her vil jeg komme nærmere ind på Thomas Ziehes teorier. Jeg har valgt at
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benytte Ziehe i de afsluttende afsnit, idet hans teorier om elevernes
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hvordan undervisningen skal forløbe, bringer et godt aspekt til mine diskussioner.

Jeg vil her se nærmere på et undervisningsforløb, hvor jeg diskuterer metoder til planlægningen
heraf. Her benytter jeg mig af Lone Torp Rosenkildes tekst om ”Begynder og
Fortsætterundervisning”. Denne diskuteres i forhold til lineær og relativ kronologi med Bøe som
teoretiker. Jeg vil også se nærmere på og diskutere Pietras og Poulsens bud på
sammenhængsforståelser. Herefter fortsætter jeg med diskussionen om kronologi i undervisningen,
og inddrager her Jerome Bruner med hans begreb om Stilladsering. Sidst vil jeg komme min
vurdering af hvordan læreren kan planlægge motiverende undervisning.
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1.1 Motivation som drivkraft eller mening
I artiklen ”Motivation gennem handling og gøremål – et pragmatisk perspektiv” udfolder Svend
Brinkmann begrebet motivation. Der er to definitioner på begrebet, nemlig at det ses som enten
drivkraft eller som mening. Her betyder drivkraft som begreb, at motivation kommer indefra og
altså er den drivkraft, der får mennesker til at udføre handlinger. Det kan være lyst, følelser eller
behov. I den læringsmæssige sammenhæng betyder det nemlig kort sagt, at motivation henviser til
menneskets lyst, og dermed skal læreren motivere sine elever, ved at give dem lyst til at lære.
Læren må dermed få sine elever til at fordybe sig i at lave skolearbejdet, for dermed vil de være
motiverede. Læringen skal foregå for deres skyld og maksimere deres lyst til skolen.
En anden måde at se motivation på er ved motivationens meningssammenhæng. Her handler det om
at motivation opstår, når noget ”…trækker mennesker udefra”1. Dvs. det skal være opgaven eller
emnet, der i en undervisningssammenhæng vil være det motiverende. Samtidig er det også et vigtigt
element, at der for eleverne netop er en mening med det, de lærer. Altså, kan de se en mening med
stoffet, vil det være motiverende. Dette er et rationalistisk synspunkt på læring2. Dvs. et synspunkt
hvor der menes, at eleverne opnår viden ved at bruge deres fornuft til at drage slutninger og skabe
sammenhæng. Dette er altså et logisk præget syn på læringen, og et rationalistisk syn på motivation
vil dermed netop være, at elever motiveres ved at skabe sammenhænge ud fra deres viden3.

1.2 Learning by doing
Brinkmann skriver også at ”Mennesker er som aktivt, handlende væsener per definition ”drevet” –
og ikke mindst drevet af netop at skabe sammenhæng og mening i deres erfaringer.”4 Dette betyder
altså, at hvis læreren kan få eleverne til at arbejde fordybet, eller det der indimellem vil betegnes
som koncentreret, vil de per definition være motiverede. Hvis de arbejder fordybet gøres det dermed,
fordi de har brug for at opnå en sammenhæng i deres viden.

1

Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007, s. 92
Hans Reitzels forlag: Sociologisk leksikon. 1. udg. Hans Reitzels forlag, 2011, s. 534
3
Jf. Ibid.
4
Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007, s. 91
2
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En anden måde at se motivation på er ved begrebet ’Learning by Doing’.
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en amerikanske pædagog John Dewey som med dette citat, kort sagt mener, at elever lærer på

baggrund af deres egen erfaring. Ifølge Dewey er der en forbindelse mellem erfaring og faginhold.
Han mener, at børn fra naturens side er motiverede til at skabe sammenhæng og helheder. De skal
kunne se en mening med skolearbejdet, og læreren skal forsøge at lade dem forbinde
hverdagserfaring med videnskab ved hjælp at gøremål, bl.a. ”praktisk orienteret læring”. Dette kan
ses som erfaringspædagogik5, hvor eleverne skal arbejde med at koble deres hverdagsliv til konkret
læring. ”Skolens aktiviteter burde forbindes med barnets erfaring på den ene side, og det bredere
sociale liv på den anden”6 Citatet her fortæller igen at undervisningen dels skal tage udgangspunkt i
elevernes livserfaring og dels i omverdenen. Lærerens rolle skal, ifølge Dewey, bestå i at være
mentor for eleverne og hjælpe dem med at forbinde deres erfaringer med viden og kundskaber.
Begrebet motivation kan ikke trækkes ud af læringen som et enkelt element, da Dewey antager at
både børn og voksne af natur er aktive og udforskende væsener. Derfor mener han, at børn skal lære
gennem deres erfaringer, og de ville dermed føle motivation for at udvikle de kompetencer, som de
har brug for7. Det er altså ikke et problem at motivere, men at motivere i den retning der ønskes.
Hermed ment at læreren må vinkle elevernes erfaring til faglighed. Det skal også nævnes at Dewey
ikke mener at undervisningslokalerne, som de er bygget op i dag, er optimale i forhold til elevernes
læring. Skolens fysiske rammer vil jeg komme nærmere ind på sidst i opgaven.
Dewey går ind for ideen om mesterlære, altså at læreren hjælper eleverne ved at bygge videre på deres
erfaringer. Det vigtigste er, at eleven bliver deltager i stedet for beskuer, da man ifølge Dewey ikke
lærer i denne passive rolle. Dvs. at der ifølge Dewey kun læres ved at arbejde konkret med opgaver og
lign., men ikke ved kun at observere eller lytte, da man her ikke er aktiv. Hvis eleven ikke føler sig
motiveret til at deltage er det op til læreren/mesteren at coache eleven til at finde mening med
deltagelsen. Deltageren skal kunne se undervisningsaktiviteterne gavnlige og nødvendige for
menneskeheden og/eller sig selv, for at der skabes en naturlig motivation. Dette betyder også, at
Dewey mener, at det ikke er muligt at skille de to begreber, mening og drivkraft. Motivation skabes
nemlig ifølge ham, ved at eleverne både ser en mening med, hvad de skal undervises i, og samtidig
selv er del af undervisningen. Heri begreberne mening og drivkraft.

5

Person-og teori introduktioner. Østergaard Andersen, Peter m.fl.: I: Klassisk og moderne pædagogisk teori. 1. udg.
Hans Reitzels forlag, 2007, s.670
6
Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007, s. 96
7
Person-og teori introduktioner. Østergaard Andersen, Peter m.fl.: I: Klassisk og moderne pædagogisk teori. 1. udg.
Hans Reitzels forlag, 2007, s. 626ff
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1.3 Direkte og indirekte motivation
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I artiklen ”Motivation” af Kim Foss Hansen, beskrives der nogle andre aspekter af begrebet
motivation end førnævnte. Her tales der bl.a. om direkte (indre) motivation og indirekte (ydre)
motivation. Den direkte motivation finder kort sagt sted, når elever føler, de har noget at opnå ved
undervisningen. Der er her tale om elever, der føler glæde over at opdage deres egen dygtighed vha.
opdagertrang og præstationer omkring løsning af problemstillinger8. Motivationen finder altså sted i
undervisningsforløb, hvor eleverne føler de udvikles som mennesker, og forløbet virker dermed
betydningsfuldt for dem. Nysgerrighed er her et nøgleord, da det er en af de væsentlige grunde til
direkte motivation. Til at beskrive den direkte motivation benyttes to motivationsmodeller.9 Den
ene er spændingsmodellen, der kort sagt beskriver, hvordan mennesker ikke befinder sig godt i en
spændingsfri ligevægtstilstand i lang tid ad gangen. De vil dermed naturligt gerne udfordres, og
dermed findes der en naturlig indre motivation. Den anden model er ligevægtsmodellen. Denne
forklarer, at motivation opstår, efter de fysiologiske behov er tilfredsstillet. Dvs. når eksempelvis
sult og tørst er stillet og mennesket er i fysisk balance, vil de være motiverede og klar til at lære.
Som et eksempel på dette kan man se Maslows behovspyramide10. Her er det den nederste del af
pyramiden, der indeholder de fysiske behov. Den direkte motivation skabes altså i et sammenspil
mellem disse to modeller.
Der er altså tale om, at den direkte motivation kommer fra elevernes egen læringstrang og ikke fra
udefrakommende faktorer som ved den indirekte motivation. Ved denne er der nemlig tale om at
elever motiveres af ydre faktorer, som hjælper eleven til at præstere mere interesseret og
koncentreret. Her kan være tale om karakterer, bonusser i form af tidligere fri fra skole, belønninger
hjemmefra og anerkendelse. Hvis læreren benytter den indirekte, eller ydre motivation, er det et
forsøg på at give eleven en form for belønning, hvis og når opgaven udføres tilfredsstillende. Denne
form for motivation kan også sammenlignes med behaviorismen11. Denne tilgang lægger netop
vægt på ydre stimulans af mennesker, og fokus på deres adfærd herefter.
Belønning i form af anerkendelse, er dog en smule anderledes end eksempelvis belønning i form af
præmier eller karakterer. Anerkendelse kan også være en grundlæggende indstilling til mødet med

8

Jf. Foss Hansen, Kim: Motivation . I: Gyldendals pædagogiske håndbog, 2011.
Ibid., s. 274
10
Hans Reitzels forlag: Sociologisk leksikon. 1. udg. Hans Reitzels forlag, 2011, s. 64
11
Ibid., s. 63
9
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eleverne, men ”…er som sådan ikke nogen pædagogisk
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om, at læreren skal få eleven til at føle sig vigtig, og at eleven skal roses for positivt arbejde. Ifølge
den anerkendende teori vil det få eleven til være mere deltagende i undervisningen og dermed også
naturligt motiveret. Dette set i forhold til Deweys tese om at være deltager fremfor beskuer. Ros og
anerkendelse skal dog være oprigtig, idet falsk anerkendelse som oftest identificeres af eleven, og
denne derved mister tro og respekt for læreren. Læreren skal kunne lytte til eleven og forsøge at
anerkende elevernes synspunkt og behov, fremfor direkte at overføre sine egne værdier og mål til
eleven13.

Delkonklusion
Der er flere teorier for, hvordan motivation skabes. Svend Brinkmann beskriver de to
aspekter ’drivkraft’ og ’mening’, imens Kim Foss forklarer begreberne ’direkte’- og ’indirekte’
motivation. Det nævnes hvordan motivation kan komme både fra elevernes lyst til at lære samt ydre
faktorer som belønning og straf. Herunder kan anerkendelsen også være en del af grundlagene for
motivation hos eleverne. Deweys bud, på hvordan motivationen opstår, ligger sig et sted mellem
drivkraft og mening.

Planlægning af forløb14
2.1 Fællesmåls rammer for undervisningen
Til planlægning af forløb i historiefaget er der flere faktorer der spiller ind. Først og fremmest har
faget få lektioner med en normalfordeling på 2 lektioner om ugen i udskolingen. Det er ikke lige så
megen tid til at gå i dybden med de historiske emner og temaer, man som historielærer nok kunne
ønske sig. Derfor er en stor del af faget at planlægge, hvordan man skal lave en undervisning, som
både giver eleverne de kundskaber, de skal tilegne sig, og samtidig lave undervisningsforløb der er
motiverende for eleverne. Hvis eleverne ikke er interesserede i historie og ikke er motiverede til
undervisningen gør tidsfaktoren, at der vil være endnu mindre tid til at gå i dybden med
12

Møller, Lis: Anerkendelse. I: Akademisk forlag, 2008, s. 21
Jf. Ibid.
14
Når der her skrives forløb, menes der både korte ugeforløb, såvel som selve årsplanlægningen
13
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historiestoffet og lave undervisning, hvor eleverne kan arbejde undersøgende,
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perspektiverende.15 Sidst er den nok vigtigste rammefaktor indenfor planlægning af historieforløb
fællesmåls bestemmelser.
Først og fremmest må historielæreren tage historiekanonen med i sine planlæggelser.
Historiekanonen er en liste med 29 nedslag i historien, der strækker sig fra Ertebøllekulturen til

11. september 2001. Disse 29 punkter skal eleverne igennem i løbet af 3-9 klasse. Kanonpunkterne
har dog den betydning, at der kun skal arbejdes omkring dem. Det er altså ikke et krav, at eleverne
skal arbejde med ”stormen på Bastillen”, men der skal perspektivets til begivenheden.
Udover kanonlisten er der selvfølgelig også trinmål og slutmål, der skal overholdes i
undervisningen. De punkter der findes i både trin-og slutmålene for faget historie er ”udviklings og
sammenhængsforståelse”, ”kronologisk overblik” og ”fortolkning og formidling”.16 Dvs. at der i
undervisningen skal tages højde for, at disse tre mål bliver aktiveret mere eller mindre igennem
forløbene. Det første punkt, udviklings og sammenhængsforståelse, handler kort sagt om, at
eleverne, efter niende klasse, skal kunne forklare og analysere sammenhænge mellem forskellige
folkeslag og udviklingen gennem tiderne. Altså hvordan verden hænger sammen gennem den
historiske udvikling. Kronologisk overblik handler om, at eleverne skal kunne sætte historiske
begivenheder i kronologisk rækkefølge, og inddele tiden i perioder for dermed at kunne se en
sammenhæng i verdens udvikling. Sidst skal eleverne fortolke og formidle. Her handler det b.la. om,
at eleverne skal kunne analysere forskellige historiske kilder og diskutere, hvorfor historien har
udviklet sig, som den har. Udover slutmålene, som her er nævnt, skal læreren også forholde sig til
trinmålene for henholdsvis 4.-, 6.- og 9. klassetrin.
Udover hvad der står i fællesmål om, hvordan undervisningen kan/skal udformes, må
historielæreren også tage hensyn til tværfaglige forløb. Disse forløb kræver megen forberedelse,
idet der skal koordineres undervisningsplaner hos flere lærere, som hver især også har deres ideer til
forløbsplaner. Der kan selvfølgelig også forekomme emneuger mm., som der må tages højde for i
planlægningen.
Historielæreren har altså flere faktorer at tage hensyn til, når der skal planlægges historieforløb.
Men hvordan kan læreren så overføre alt dette til udformning af et undervisningsforløb, som både er
motiverende for eleverne, samt overholder fællesmåls rammefaktorer? I analyseafsnittet vil jeg se,
15

Jf. Undervisningsministeriet: Fællesmål 2009, Historie. Faghæfte 4. 1. udg. Undervisningsministeriets håndbogsserie
nr. 6, 2009
16
Jf. Ibid.
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hvordan det forløb i min praktik, og sidst i opgaven vil jeg komme med bud
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forløb kan skabes. Først vil jeg dog se nærmere på Kanonlisten og absolut kronologi, som jo er en
stor del af planlægningen.

Delkonklusion
I fællesmål ser vi altså, hvilke parametre historielæreren skal overholde, når der skal planlægges
historieundervisning. Her er tale om hvilke trinmål og slutmål, der skal overholdes, og hvilke
kernepunkter der ligger heri. Ydermere er der tidsaspektet, der gør, at historielæreren ikke har
mange lektioner at arbejde med.

Kronologi i historieundervisningen.
3.1 Relativ og absolut kronologi
Fællesmål beskriver, at eleverne både skal opnå forståelse for den absolutte og den relative
kronologi. Den absolutte kronologi har betydningen af, at eleverne skal kunne sætte årstal på
historiske begivenheder og sætte dem i en kronologisk rækkefølge. Relativ kronologi betyder, at
eleverne skal forsøge at finde sammenhængsforståelse mellem historie og nutid. Denne form for
kronologi bruges ifølge fællesmål gerne i de yngre klasser, hvor den absolutte kronologi skal læres i
udskolingen17.
”Kronologisk overblik og sammenhængforståelse – herunder årsagsbegrebet, der betones i
fagformålet, kan (for eleverne red.)forekomme uoverskueligt.”18 Som det beskrives i indledningen
til kapitlet, ”Elevers historieforståelse” i bogen ”Historie Didaktik”, er det ikke en nem opgave for
eleverne, at skulle tilegne sig et absolut kronologisk overblik over historien.
Hvis vi ser nærmere på fællesmåls bestemmelser omkring kronologi og historiekanon, kan vi i
læseplanen se, hvordan det er bestemt, at kanonpunkterne skal inddrages i undervisningen i den
absolutte kronologiske rækkefølge. Eksempelvis skal eleverne i 1. forløb, 3-4 klassetrin, undervises

17

Undervisningsministeriet: Fællesmål 2009, Historie. Faghæfte 4. 1. udg. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr.
6, 2009, s. 11
18
Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s. 102
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i kanonpunkterne fra Ertebøllekulturen til Absalon.19 Der skal som sagt
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kanonpunkterne, i den kronologiske rækkefølge de er givet. ” Kanonpunkterne er opstillet
kronologisk og skal indgå i den angivne rækkefølge” 20

Den norske historiedidaktiker Jan Bjarne Bøe er uenig med den del af fællesmåls bestemmelser,
som lægger op til den lineære kronologi21. Den lineære kronologi har betydningen af, at der
undervises ved at arbejde frem fra ældste tider og slutte i nutiden. At fællesmål lægger op til lineær
kronologi, skriver jeg på baggrund af den måde kanonpunkterne skal indgå i en given kronologisk
rækkefølge.
Bøe mener at eleverne, ved eksempelvis at lære om Kejser Augustus i 3-4 klasse, får en opfattelse
af, at romertiden var enkel og ligetil, idet eleverne ikke vil have redskaberne til at være specielt
analyserende og dybdegående endnu. De ældste tider kommer dermed til at være meget mindre
komplekse, end de var, og eleverne vil få en opfattelse af, at mennesket har været meget simpelt i
den ældre historie. Som Bøe selv udtrykker det: ”En sådan opfattelse af tiden og udviklingen er
fejlagtig og ahistorisk. Min hovedpointe er, at historiefagets formål måske fornemste opgave burde
være at afvikle det lineære fælles-for-alle-tidsskema og erstatte det med et andet, som vi kan kalde
relativ kronologi”22 Bøe mener altså, at historielæreren bør forholde sig mere til et relativt
kronologisk synspunkt. Ifølge den relative kronologi vil det være muligt at ’springe’ mere i tid, for
bedre at kunne forklare årsagssammenhænge i historien. Betydningen af begrebet er, at denne
arbejder med sammenhængs-og årsagsforståelser i historien, modsat den absolutte kronologi som
beskæftiger sig mere med årstal og det faktum, at historien er givet. Den relative kronologi vil jeg
diskutere senere i opgaven.

Delkonklusion
Der er nogle rammefaktorer der skal tages hensyn til ved planlægning af forløb. Herunder er der
fællesmåls bestemmelser, med hvordan bl.a. kanonlisten skal inkluderes i undervisningen. Ifølge
Jan Bjarne Bøe opbygger fællesmål på denne måde historieundervisningen lineært. Bøe mener, en
relativ kronologi vil være mere passende.
19

Undervisningsministeriet: Fællesmål 2009, Historie. Faghæfte 4. 1. udg. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr.
6, 2009, s. 11
20
Ibid.
21
Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s.107
22
Ibid.
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Empiriske undersøgelser

!"#$#%&&'(($)*$(+,'-)$+
!
!
!

4.1 Empiri 1
Min empiri beror på et forløb på x skole i 7 klasse, hvor jeg underviste i historie. Forløbet var 3
uger før jul med 4 lektioner ugentligt, og én uge efter jul med 7 lektioner. Se også bilag 1 med
undervisningsplan for 7. klasse.
Min praktiklærer gav på praktikdagen et kort oplæg om klassens virke og faglighed generelt.
7. klasse bestod af 20 elever med 9 drenge og 11 piger. Klassens testresultater i dansk og matematik
havde vist, at de ifølge hende lå ”lidt over middel på landsplan”. Hun forklarede videre at klassen
var homogen og fungerede fint. Der havde tidligere været begyndende klikedannelse, men det
havde ikke udviklet sig, og alle eleverne fungerede godt med hinanden. Eleverne følte sig generelt
velkomne, og selvom der selvfølgelig var nogle, der sagde mere end andre i timerne, var der ikke
nogen, der aldrig bød ind i klassesamtalen alle lektioner taget i betragtning. Klasserummet var smalt
omkring siddepladserne, men med plads bagest i lokalet til opbevaring og læseplads. Der var
Smartboard i klassen og en lille kridttavle ved siden af. Eleverne var placeret i grupper af 4 rundt i
lokalet. Sammensætningen var lavet af læreren med det fokus, at eleverne skulle kunne hjælpe
hinanden med opgaver.
Det emne jeg beskæftigede mig med i 7 klasse var ’USA –Fra opdagelse til verdensmagt’. Forløbet
varede i 19 historie lektioner.
Forløbet begyndte med, at eleverne skulle brainstorme omkring, hvilken indflydelse de mente, USA
havde på deres hverdag. Her brugte vi 4 lektioner med oplæg fra mig om, hvad jeg mente med
emnet, samt gav eksempler på USA's indflydelse på min hverdag. Eleverne skulle dernæst i lektion
3 og 4 lave plancher , hvor de som hjemmearbejde havde skulle finde udklip fra aviser, blade og
internettet med de billeder, de ville bruge til deres plancher. Eleverne lavede plancherne i grupper af
4. De fremlagde deres plancher for hinanden, men selve fremlæggelserne var meget præget af
oplæsning og var meget lig med de pointer, jeg kom med i oplægget til dem.
I lektion 5+6 gik vi tilbage i tiden til Columbus og opdagelsen af først Sydamerika og om, hvordan
Nordamerikas opdagelse og kolonisering fandt sted nogle hundrede år senere. Eleverne fik et kort
fra 1490, hvor de skulle se, hvordan verden så ud for europæerne dengang. De læste tekster om
europæernes trang til at opdage samt om Columbus. Som lærermidler benyttede jeg bl.a. tekster
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nettet samt oplæg fra smartboardet. Der var i disse lektioner god respons fra
mange deltagere i klassesamtalerne.
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Indtil nu havde jeg brugt 6 lektioner, og i 7.-10. lektion underviste jeg eleverne i opdagelsen og
koloniseringen af Nordamerika med indianerne som udgangspunkt. Vi lavede et afsluttende
museumsbesøg, hvor eleverne fik et indblik i de nordamerikanske indianere i dag. Disse lektioner
kommer jeg nærmere ind på i underafsnittet, ”Empiri 2, 7.-10. Lektion”.
Efter jul brugte jeg 2 lektioner på at undervise i uafhængighedskrigen og kort om borgerkrigen og
samlingen af nord og sydstaterne. Eleverne fik blandt andet kigget på Declaration of Independence
og læst nogle tekster om krigen mellem nord og syd. Som supplement blev der brugt PowerPoints
og fortælling fra mig. Eleverne var ikke meget tilstede i diskussionerne i disse lektioner.
Jeg havde nu 7 lektioner tilbage og havde nu en dag med 3 lektioner. Her inddelte jeg eleverne i
grupper og lod dem researche og fremlægge om krige, USA havde deltaget i. Her brugte eleverne
computere til at finde informationer, og de havde et ark med punkter, som de skulle inddrages i
deres fremlæggelser. Eleverne fremlagde om USA's rolle i 2. Verdenskrig, Den kolde krig,
Vietnamkrigen, Afghanistankrigen, og Irak krigen.
De sidste 2 lektioner (udover evalueringen på 2 lektioner) benyttede jeg til at undervise eleverne i
11. September og terror. Her benyttede jeg mig af mig af dr.dk’s tema om 11 september, 10 år efter.

Delkonklusion
Historieforløbet i 7 klasse varede 19 lektioner. Forløbet startede med at tage udgangspunkt i
elevernes hverdag, og fortsatte dernæst med undervisning i Columbus og fortsatte op gennem
historien, med afslutning i begivenheden 11. September 2001. Forløbet var dermed lineært
opbygget, med undtagelse af de første fire lektioner.

Empiri 2
5.1 7.-10. lektion
Den del af empirien jeg vil beskrive nærmere handler om de 4 lektioner, hvor vi havde om
opdagelsen af Nordamerika og koloniseringen. Fokuspunktet i denne del af praktikken var
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indianerne i Nordamerika og deres historie fortalt med ”anderledes”
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historieundervisningen brugte jeg 4 lektioner fordelt på to dage med en museumstur imellem 8 og 9
undervisningslektion.
Jeg begyndte første lektion, med at spørge eleverne, hvad de vidste om indianere. Vi lavede en
fælles brainstorm på klassen, hvor alt, hvad de nævnte, blev skrevet op på smartboardet. Eleverne
virkede ukoncentrerede i begyndelsen, og det var svært at få alle eleverne til at deltage i øvelsen.
Efter tavlen var fyldt op, fik eleverne udlevet tekster, de skulle læse. (Bilag 2+3) Teksterne
beskriver kort sagt, hvordan Nordamerika var indianernes land, og hvordan de levede der, inden
europæerne begyndte at flytte til kontinentet. Herefter snakkede jeg med eleverne om, hvad
teksterne handlede om. Dette foregik på klassen med håndsoprækning og forståelsesspørgsmål om
teksterne. Håndsoprækning fra elevernes side var dog ikke nok, til at besvare alle spørgsmål jeg
fandt vigtige, og derfor spurgte jeg også ind til elever, der ikke markerede. De brokkede sig over at
de læste for meget, og sagde at de var trætte.
Nu viste jeg eleverne et kort over Nordamerika på smartboardet. Eleverne blev spurgt, om de kunne
pege på, hvor de troede Europæerne først gik i land, og dernæst forklarede jeg, hvor deres første
møder med indianerne fandt sted. Samtidig viste og forklarede jeg også, hvordan indianerne lige så
stille blev presset længere tilbage fra østkysten, idet flere og flere slog sig ned på kontinentet. Her
blev deltagelsen forøget med et par elever, da der var flere der rakte hånden op ved spørgsmål.
Eleverne fik nu udleveret materiale i form af uddrag fra tegneserien ’Umpa-pa og Tveskalp’. (Bilag
4) De fik at vide, de skulle læse uddraget, se på billederne og dernæst løse nogle opgaver, de fik
udleveret, efter de var færdige. (Bilag 5) De brokkede sig igen, idet de sagde, de havde læst nok for
i dag, men gik alligevel i gang. Efter læsningen begyndte de på opgaverne, og pludselig virkede det
som om, eleverne gik dybere ind i arbejdet. De var tydeligt fokuserede på opgaverne og diskuterede
med hinanden om disse. Da forløbets 8. lektion var ved at slutte, samlede vi op på spørgsmålene på
klassen. Her var der større engagement i klassesamtalen og diskussioner af iagttagelserne i
tegneserierne.
Før vi gik videre med undervisningen i forløbets lektion 9 og 10, tog jeg med eleverne på
nationalmuseet, hvor vi var på Pow-wow udstilling med en tilknyttet guide/underviser. Udstillingen
handlede om de Nordamerikanske indianere, og hvordan de lever i dag. Der var en meget kort
introduktion til indianernes historie, og hovedvægten var på Pow-wow, som er dansefester, der
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afholdes i USA. Her iklæder indianerne sig i betydningsfulde dragter og
Eleverne var aktivt lyttende, og deltagelsen i samtalerne var høj.
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9. lektion startede dermed også med en opsamling af turen. Ved opsamlingen på klassen blev jeg
også bekræftet i, at eleverne generelt havde fået et stort udbytte fra museumsbesøget. Efter
opsamlingen af både museumsbesøget og vores forrige lektioner fik eleverne udleveret endnu en
tegneserie. Denne gang var det et uddrag af ”Lucky Luke og karavanen” (Bilag 6). Efter eleverne
havde læst, skulle de igen arbejde med tegneserien. Under læsningen var der helt stille, og der blev
læst koncentreret af alle. Opgaverne, eleverne fik stillet til tegneserien, blev under læsningen
skrevet op på smartboardet. (Bilag 7) I takt med flere og flere elever blev færdige med at læse og
gik i gang med opgaverne, steg lydniveauet markant. Eleverne arbejdede mange steder sammen, og
det var en del af grunden til det stigende lyd niveau. Efter ca. 20 min. var alle færdige med læsning
og opgaveløsning.
Nu gennemgik vi tegneserien på klassen. Først lod jeg 2 af eleverne give et referat af, hvad der
skete i tegneserien. Herefter gik vi til opgaverne, som de havde løst alene eller to og to. Ved deres
besvarelser kunne jeg konkludere, at de havde arbejdet i dybden med tegneserierne, og da jeg
spurgte indtil 3. spørgsmål, som handlede om, om de kunne genkende nogle indianertræk i
tegneserien, fik jeg mange forskellige svar. Det viste mig også, at de havde tilegnet sig viden fra de
forrige lektioner, idet flere sammenligninger stammede derfra.
Jeg havde nu endnu et uddrag af en tegneserie til eleverne, nemlig ”Tintin i Amerika”. (Bilag 8)
Denne blev også læst igennem i stilhed, og herefter stillede jeg spørgsmål til handlingen på klassen,
idet vi ikke havde megen tid tilbage af 4. lektion. Siddeløbende med klassesamtalen, hvor ca.
halvdelen af eleverne deltog aktivt, viste jeg rammer fra tegneserien på smartboardet. Herefter tog
jeg igen fat i kortet over Nordamerika. Vi havde flere gange i forløbet talt om perioder omkring
nybyggernes tilstrømning til Nordamerika og dermed også indianerne forsvindende territorier. Det
tog jeg nu op en sidste gang foran klassen, hvor jeg fortalte om, hvordan den første tegneserie, med
Umpa-pa og Tveskalp rent tidmæssigt kunne placeres i perioden, hvor de første nybyggere ankom
til østkysten. Her fik vi også kort opsamlet på, hvad de kunne huske fra den tegneserie. Den anden
tegneserie med Lucky Luke sidestillede jeg rent tidsmæssigt med indianernes indskrænkede
territorier og krigene med nybyggerne. Sidst var Tintin i Amerika et billede på, hvordan indianerne
var blevet presset tilbage i reservater. Jeg gjorde det også klart for eleverne, at tegneserierne ikke
var direkte historiske kilder, men at der var aspekter i dem, som kunne sammenlignes med tidernes
syn på indianerne. Desværre blev opsamlingen meget kort, og der var megen uro under denne.
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Delkonklusion
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I undervisningen fra 7 til 10.lektion lå fokus på indianerne i Nordamerika, med udgangspunkt i
tegneserier. Eleverne fik arbejdet med opgaver og klassesamtaler og der var forskellige niveauer af
elevdeltagelse. Der var også indlagt et besøg på nationalmuseet, med fokus på Pow-Wow festerne
og indianerne i dag.

Analyse af Empiri 2
Empiri 2 handler om de 4 lektioner i USA-forløbet, hvor eleverne blev undervist i koloniseringen af
USA, set fra indianernes synspunkt. I første omgang vil jeg beskæftige mig med elevernes
motivation ud fra teorierne om drivkraft og mening, indre og ydre motivation samt Deweys teser.

6.1 analyse af motivation
Det første eleverne arbejdede med i lektion 7, var at brainstorme omkring begrebet indianere. Her
var det min opgave at få aktiveret eleverne og dermed give emnet en god start. Ideen med at lave en
brainstorm på smartboardet var, at alle elever forhåbentlig blev aktiveret, idet jeg formodede at de
fleste vidste noget om indianerne gennem bøger, film, tegneserier eller andet. Det viste sig desværre,
at det kun var ca. halvdelen af klassen, der deltog aktivt i denne øvelse. Hvis vi tager teoriafsnittet i
betragtning, har elevernes motivation her været en indirekte faktor i form af lærerens anerkendelse.
Ved at skrive alle elevinput op på smartboardet ligegyldigt hvad de var, var ideen bag øvelsen, at
eleverne netop skulle opnå anerkendelse. Denne ville de opnå i form af ros, og ved at se at deres
input blev brugt, ville de ifølge anerkendelses teorierne få selvtillid og føle sig som en del af
øvelsen og klassen. Desværre var det ikke alle elever, der var med i samtalen, hvilket der kan være
flere grunde til. En af grundende var sandsynligvis, at de var trætte, og dermed bare havde svært
ved at komme i gang. En anden grund kunne være usikkerhed fra elevernes side.
Herefter læste de om indianerne og der blev samlet op på klassen. Igen var det svært at få aktiveret
alle eleverne, og der var nu færre der deltog i klassesamtalen. Dette kan enten betyde, at den
foregående øvelse virkede mere motiverende for flere elever, eller at denne øvelse var endnu mere
demotiverende. Den indirekte motivation i form af anerkendelse var stadig på spil her, men denne
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gang kunne eleverne ikke se deres bidrag på smartboardet som før. Eleverne
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uddybende, perspektiverende eller analyserende spørgsmål efter teksterne. Desværre var der indtil
videre ikke nok informationer eller fokus på indianerne til, at eleverne kunne begynde at få den
naturlige opdagertrang, som der snakkes om ved både menings begrebet, samt den direkte
motivation, hvorfor der heller ikke var nogle af disse dybdegående spørgsmål.

6.2 Mening
Denne opdagertrang kom mere til udtryk hos eleverne, da jeg efterfølgende tog et kort frem af
Nordamerika. Her fortalte jeg en simplificeret udgave af indianernes historie fra ca. 1620, og indtil
indianerne var drevet i reservater. Der var nu flere elever, der var lyttende og spørgende. Dette
kunne sagtens tolkes til, at eleverne nu begyndte at forsøge at skabe sammenhænge i deres
erfaringer. Samtidig har rammerne for undervisningen også noget at skulle have sagt, idet eleverne
nu havde været i gang i en lille time og måske var vågnet mere op.
Den sidste del af 7-8 lektion bestod af uddraget fra tegneserien Umpa-pa og spørgsmål hertil. Under
læsningen af tegneserierne var der som sagt helt ro i klassen, hvilket som oftest vil betegnes som
koncentration og fordybelse fra eleverne. Da eleverne begyndte at løse opgaverne, kunne jeg
fornemme, at de diskuterede med hinanden og arbejdede analyserende med opgaverne. I
klassesamtalen til slut var næsten hele klassen deltagende.
Ud fra de svar jeg fik, kom jeg frem til den konklusion, at de havde fordybet sig i opgaverne. Her
begynder vi at nærme os Deweys teori om motivationsbegrebet. Eleverne arbejdede her aktivt med
opgaver, der var blevet mere relevante for dem, og de begyndte for alvor at skabe sammenhænge i
deres erfaringer. Det ligger sig altså også op af menings betydningen for motivation. Ydermere kan
det større engagement blandt eleverne også forklares ved den indirekte motivation, hvor de
begyndte at føle lyst og interesse ved, at de nu opdagede egen dygtighed. De kunne altså begynde at
skabe den beskrevne sammenhæng mellem erfaring og viden. Samtidig spillede lærerens
anerkendelse sandsynligvis stadig ind hos flere elever.
Efter 7.-8. lektion var klassen på museumstur. Vi var på nationalmuseet for at opleve Pow-wow
udstillingen. Da udstillingen var aktuel under USA forløbet, var det oplagt at lade eleverne opleve
dette, for dermed også at give dem et anderledes indblik i historien. Eleverne fik altså en mulighed
for at komme udenfor klasserummet, hvilket var et godt afbræk i undervisningen. Ved hjælp af
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udstillingen fik eleverne også nye perspektiver på indianernes liv, og de
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tilegnede viden til at opleve udstillingen og stille spørgsmål til den tilknyttede museumsunderviser.
Denne tanke med at benytte museumsbesøg i undervisningen, passer igen godt overens med at lade
eleverne forbinde fagindhold med oplevelser/erfaringer.23 Samtidig vil en sådan anderledes

undervisning sandsynligvis fange nogle af de elever, som ikke altid er så engageret indenfor skolens
mure, og dermed skaber man flere deltagere end beskuere, hvilket igen passer godt med Deweys
teser.

6.3 Sammenhængsforståelse
Da vi skulle i gang med 9-10 lektion et par dage senere, begyndte jeg med opsamling af
museumsbesøget. Dette var dels for at aktivere eleverne, og dels for at lave en lille evaluering på
deres udbytte fra udstillingen. De fleste var også med i opsamlingen, da alle gerne ville vise, at de
havde forstået meget fra besøget. Her kan vi igen snakke om anerkendelsen fra læreren som
motivationsfaktor samt en bekræftelse i, at de kunne skabe sammenhængsforståelse mellem det, de
så på museet, og det de havde lært i skolen.
Nu fik eleverne så udleveret uddraget af Lucky Luke tegneserien og fik dernæst opgaver til. Der var
igen stilhed under læsningen som må betegnes som formodet koncentration. Eleverne fik lov til at
arbejde sammen og gik i dybden med især arbejdet om at finde rammer, hvor de kunne se nogle
indianske kendetegn. (Bilag 7) Opgaven har her været direkte motiverende, idet eleverne igen fik
mulighed for at opdage deres egen dygtighed vha. opgaverne.
Ved gennemgangen var der dermed stor deltagelse, da de fleste gerne ville fortælle, hvad de havde
fundet frem til. Her valgte jeg også at spørge direkte ind til nogle af de elever, som ikke rakte
hånden op. Jeg valgte at spørge direkte til enkelte elever, da jeg gerne ville tjekke, om de havde
lavet noget konstruktivt. Her var det godt, at de havde lavet noget dueligt, som de samtidig også
gerne ville dele med klassen. Hvis jeg havde været uheldig, kunne jeg have udvalgt en elev som
ikke havde lavet noget godt, og samtidig ikke følte sig tryg ved at tale på klassen. Dermed ville jeg
evt. kunne forværre dennes selvtillid. Her er det vigtigt at læreren kender sine elever, og ved hvem
der reagerer godt og skidt på denne metode. Jeg valgte selvfølgelig nogle, jeg mente ville reagere
godt på denne metode.
23

Jf. Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007.
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Den sidste tegneserie jeg havde med, Tintin i Amerika, nåede vi pga.
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ved. På tavlen gennemgik jeg hurtigt tegneserien, efter de havde læst den. Dette gjorde jeg, idet der
var nogle enkelte ting, jeg synes, det var vigtigt for eleverne at fange. På smartboardet viste jeg nu
kortet over Nordamerika og forklarede igen sammenhængen mellem tegneserierne og indianernes
historie. Her var der ikke megen koncentration tilbage hos eleverne, da der samtidig kun var få
minutter tilbage af lektionen. Her var motivationen ikke længere tilstede. Hvis vi ser på drivkrafts
begrebet24, var de fysiologiske behov for motivation af læring ikke dækket. Det var lige før
spisepausen, og dermed har der hos mange elever været mere fokus på at få mad end at høre på
læreren. Der kan også her refereres til Marslows behovspyramide25. Her er mad og drikke den
nederste del af pyramiden og er dermed de mest basale krav for indlæring. Selve pyramiden er
bygget op ved, at der er forskellige niveauer (etager) der skal være opfyldt, før eleven kan opnå
selvrealisering.

6.4 evaluering af forløbet
Igennem alle undervisningslektioner i 7. klasse forsøgte jeg at forholde mig anerkendende overfor
eleverne. De fik ros hver gang de sagde noget relevant i timerne, og dermed blev de mere aktive for
at opnå denne anerkendelse. En af de vigtigste punkter for mig i undervisningen var nemlig at få
alle eleverne til at være, hvad Dewey også kalder ”deltagere”. Det lykkedes ikke så godt, som jeg
havde håbet på, men jeg fik næsten alle til at deltage. Om det var anerkendelses metoden der hjalp,
eller om eleverne altid reagerede, som de nu gjorde med mig som lærer, kan jeg ikke sige.
Tidsfaktoren er også meget vigtig at have med i analysen af de to lektioner. Vigtigst omkring tiden,
er nok spørgsmålet om, hvad eleverne egentlig har lært i lektionerne. Lektionerne var en del af det
større forløb om USA's indflydelse på deres hverdag, og der var meget eleverne skulle igennem. At
det var for meget, vil jeg vende tilbage til efter analysen af empiri 1.
Hvis vi ser på indholdet i lektionerne, må der også sættes spørgsmålstegn ved det historiefaglige
indhold, eleverne fik ud af de 4 lektioner. Tiden var meget begrænset i forhold til den form for
undervisning med tegneserier, jeg ønskede at gennemgå med eleverne. Det var altså her min
planlægning, der ikke var god nok med tiden taget i betragtning. Men kom fagligheden til udtryk i
24
25

Jf. Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007.
Hans Reitzels forlag: Sociologisk leksikon. 1. udg. Hans Reitzels forlag, 2011, s.64ff
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lektionerne? Mit mål var, at eleverne skulle undervises i tegneserier ud fra det
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ville forsøge mig med en anderledes undervisning. Anderledes i forhold til de lærerbogssystemer

som normalt benyttes i historieundervisningen. Undervisningen skulle være motiverende. Det var
det vigtigste for mig. Her vil jeg inddrage Thomas Ziehes perspektiv med ’god anderledeshed’26,
som jeg også vil komme nærmere ind på senere. Men en del af teorien handler nemlig b.la. om,
hvordan eleverne finder undervisningen interessant, hvis den er foranderlig og anderledes samtidig
med, at man underviser ud fra noget, eleverne kender. Her var mit håb, at eleverne havde et godt
indblik i tegneserier og tegneseriefigurer, og at de dermed ville finde det motiverende at fordybe sig
i dem, i en undervisningsmæssig sammenhæng. Jeg havde en ide om, at eleverne kendte til genren
og nogle tegneserier, men jeg vidste det ikke med sikkerhed.
Det at arbejde med tegneserier som materiale i historieundervisningen ligger inden for Fællesmåls
punkt om fortolkning og formidling27. Eksempelvis skal eleverne efter 9 klasse kunne ”vurdere
troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden”28 I forhold til det eleverne i 7
klasse arbejde med, kan man altså med dette underpunkt sige, at eleverne skulle kunne fortolke
hvorvidt, tegneseriernes fortællinger er historisk inspirerede. Min pointe var at eleverne kunne lære,
om en del af indianernes historie gennem arbejdet med tegneserierne. En af problematikkerne
herved var, at dette korte forløb i det store forløb om USA var for hurtigt ovre. Min forberedelse var
ikke god nok, set fra den synsvinkel at det historiske som eleverne skulle koble til tegneserierne,
kun kom fra et par ark i begyndelsen af 7. lektion samt fra mig i oplæg på klassen. Eleverne havde
fået meget få årstal at arbejde med, og når jeg ser tilbage på undervisningen var det hele lidt for
flyvsk og hurtigt overstået. Eleverne fik en god portion viden med fra undervisningen om
indianerne og fik også koblet deres historie til tegneserierne. Den store mangel har dog været, at
eleverne ikke har arbejdet med deciderede årstal. En tidslinje til at supplere undervisningen ville, set
i bakspejlet, have været god for deres forståelse.

Delkonklusion
Efter analyse af empiri 2 kan vi konkludere, at der var megen forskel på, hvordan eleverne
reagerede på de opgaver, der blev stillet dem. Motivationen var nogle steder tydelig, mens den
26

Ziehe, Thomas: God anderledeshed. I: Billesø & Baltzer, 1999, s. 202ff.
Jf. Undervisningsministeriet: Fællesmål 2009, Historie. Faghæfte 4. 1. udg. Undervisningsministeriets håndbogsserie
nr. 6, 2009
28
Ibid. s. 4.
27
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andre steder var svær at få øje på. Rent fagligt var der problematikker med
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tegneserierne. Bl.a. blev der ikke arbejdet med årstal, og der var ikke mange faktuelle tekster til at
underbygge, hvad jeg fortalte dem. Dette kan være et problem i forhold til elevernes forståelse og
det absolutte kronologiske overblik.

Analyse af empiri 1
7.1 Valg af emne
Til analyse af empiri 1 vil jeg først forklare valget af emnet; ’USA - fra opdagelse til verdensmagt’.
Da jeg havde min 4. års praktik i historie, var valgkampen i USA i fuld gang. Denne valgkamp
havde en stor del af mediernes opmærksomhed, og jeg mente at eleverne skulle tilegne sig en
indsigt i, hvorfor vi i Danmark skal høre så meget om et præsidentvalg i et andet land. Et spørgsmål
der er meget sigende, for valget af emne, var dermed; ’Hvorfor hører vi generelt så meget om USA?
USA, eller produkter derfra, er en meget stor del af elevernes hverdag, og dermed var det oplagt at
tage afsæt i det daværende præsidentvalg til et emne i historie. Det var min tese i hvert fald. Jeg
havde til valg af dette emne ikke taget højde for fællesmål i forhold til planlægning af USA forløbet.

Hvis vi tager højde for motivations aspektet, som fyldte en stor del af planlægningen, passede en del
af forløbet også til Deweys tanker om motivation hos eleverne. I de første 2 lektioner forsøgte jeg
at lade det gå op for eleverne, at deres hverdag er under massiv indflydelse fra USA. Idet de fandt
sig selv i emnet, vil man da allerede have kunnet aktivere drivkraften hos eleverne. Denne blev
forsøgt at finde frem vha. at lade eleverne finde ud af, hvilke ting fra USA der havde indflydelse på
dem. For at overføre Deweys tanker til undervisningen, skulle meningsbegrebet også tages i brug.
Hvis jeg formåede at gøre eleverne interesserede i emnet og lade dem fordybe sig i processen om at
finde grunden til USA's position i verdensmagtshierakiet og amerikaniseringen i deres hverdag,
ville de dermed opnå at skabe sammenhæng mellem erfaring og fagindhold. Igen kan vi bruge
citatet: ”Skolens aktiviteter burde forbindes med barnets erfaring på den ene side, og det bredere
sociale liv på den anden29” Her er det bredere sociale liv USA's indflydelse på verden. Eleverne
virkede dog også generelt interesserede i emnet, hvilket jeg nu vil analysere nærmere.
29

Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007, s. 96
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7.2 Elevernes engagement og motivation
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Gennem forløbet virkede eleverne nemlig generelt engagerede og motiverede for at lære mere om
USA. Det er min opfattelse, at eleverne følte at emnet var spændende at fordybe sig i, idet jeg ofte
igennem undervisningen følte, at jeg fangede elevernes opmærksomhed og fik dem til at have nogle
gode diskussioner omkring de opgaver, de fik.
Der var dog områder i forløbet, som eleverne fandt mindre spændende end andre. Da vi efter jul
havde to lektioner med uafhængighedskrigen og borgerkrigen, reagerede eleverne meget anderledes,
end da de selv skulle arbejde med at søge på internettet og dernæst lave oplæg om nogle af de store
krige, som USA var og er en del af.
Da jeg i forløbets lektion 11+12 underviste eleverne i uafhængighedskrigen og borgerkrigen havde
jeg sammenpresset to store og skelsættende begivenheder i USA's historie til kun to lektioner.
Problematikken var helt klart, at det netop var to meget store og meget omfangsrige begivenheder
som skulle gennemgås på meget kort tid. Dermed blev undervisningen reduceret til megen læsning
og klassesamtale, samt oplæg og fortælling fra lærerens side. Elevernes kreativitet blev dermed ikke
sat meget i spil, da de skulle lære om noget, hvor de ikke selv fik mulighed for at dykke ned i
tekster og arbejde konkret med stoffet, fordi de skulle tilegne sig megen ny viden på kort tid.
Motivationsmæssigt har der nok hverken været en direkte eller indirekte motivationsfaktorer
tilstede. At arbejde fordybet i en proces har nok næppe været motiverende her, og den ydre
motivation i form af belønning/straf, har heller ikke været synlig for eleverne. Drivkraften har heller
ikke været aktiveret, imens meningen kunne være den eneste motiverede faktor der evt. var til stede.
Eleverne skulle forhåbentlig kunne se en mening og en sammenhæng, i det de lærte, men de havde
som sagt ikke nogle opgaver at arbejde med udover at analysere tekster, hvilket de gav udtryk for,
de ikke synes var sjovt! At undervisningen skal være motiverende, er ikke ensbetydende med den
skal være sjov for eleverne. Dog spiller denne faktor ofte en stor rolle, når eleverne er motiverede.
Grunden til jeg havde valgt at undervise på denne måde, på trods af jeg havde en mistanke om det
ikke ville blive modtaget godt, var at jeg mente disse to begivenheder var meget vigtige for
helhedsforståelsen af USA som nation. Tidsfaktoren var også en del af planlægningen. Der var ikke
tid nok i praktikken, til at nå alt det jeg ønskede, og det var disse to begivenheder, det gik ud over
mht. tidsneglegeringen.
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I lektion 13-15 skulle eleverne selv søge informationer om krige og USA's
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fremlægge deres resultater i lektion 15. Inden lektionerne havde jeg lavet opgaveark, som blev delt
ud til 5 på forhånd sammensatte grupper, der skulle besvare disse som et minimum til deres
fremlæggelser. Motivationsfaktorerne var her meget tydeligere tilstede end de førnævnte lektioner.
Der var tale om en direkte motivation i og med eleverne selv skulle finde frem til svar, og selv
skabe sammenhænge i det de læste og derefter videreformidlede. Den indirekte motivation lå i, at
de netop skulle fremlægge det for både lærer, praktiklærer og resten af klassen. Dermed ville der
ligge et nederlag i, ikke at kunne sit stof, og ikke føle sig tilstrækkelig dygtig foran klassen.
Samtidig kunne de opnå en ros og anerkendelse ved at fremvise et godt produkt. Denne ydre
motivation ville her svare til elevernes indefra kommende drivkraft imens det at skabe
sammenhæng og arbejde konkret med en opgave, passer til meningsbegrebet. Eleverne virkede også
til dels ivrige for at arbejde selvstændigt med informationssøgningen. Fremlæggelserne var dog
ikke gode. Det var tydeligt, at opgaveformuleringen havde været for abstrakt, og at de færreste
elever havde forstået, hvad de fremlagde, hvilket tydeligt kunne mærkes ud fra de opklarende
spørgsmål, jeg stillede efter fremlæggelserne. At eleverne ikke havde forstået, hvad de fremlagde,
kan muligvis fortælle os, at de havde til formål at løse opgaverne for at blive færdige, og ikke
nødvendigvis for at forstå dem. I så fald har eleverne ikke været motiveret for at opdage og
undersøge, og den direkte motivation har ikke været til stede. Men det er svært at finde ud af om
eleverne ikke kunne svare på mine opklarende spørgsmål, fordi de ikke gad forstå, hvad det de
fremlagde handlede om, eller simpelthen fordi de ikke kunne forstå det. Lige meget hvad var disse
lektioner ikke godt nok forberedt.

Men der var altså megen forskel på, hvor motiverede de forskellige lektioner var for eleverne. Som
sagt var eleverne, ud fra hvad de fortalte os i evalueringen, dog overvejende glade for forløbet. Det
var aktuelt for deres hverdag, og dermed noget de kunne relatere til. Men hvad fik eleverne ud af
forløbet rent fagligt? Hvis jeg skal knytte en kort kommentar til det spørgsmål, må det være, som
jeg skrev om empiri 2 i foregående afsnit ”flyvsk og hurtigt overstået”. Dette var dog ikke gældende
for hele forløbet, men desværre har jeg kunne se at det generelt er gået lidt for stærkt med at komme
igennem for mange begivenheder. Forløbet har været for stort med for megen bred information,
hvilket muligvis nok har virket en smule uoverskueligt for nogle elever.
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7.3. faglig vurdering af undervisnings forløbet
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Fra at analysere forløbet ud fra et motivationsmæssigt synspunkt, vil jeg nu se nærmere på det
faglige aspekt. Først vil jeg sidestille Fællesmål med det emne, 7. klasse var igennem. I
afsnittet ’Planlægning af forløb’ har jeg beskrevet kort, hvad Fællesmåls bestemmelser er for faget
historie. Hvis vi ser nærmere på dem, kan vi i første omgang konkludere, at jeg i USA forløbet kom
igennem 2 kanonpunkter nemlig Columbus og 11 september 2001. Disse to kanonpunkter skal
eleverne bl.a. igennem i løbet af 7-9 klasse. Ifølge Fællesmål skal eleverne ganske vidst lære om
kanonpunkter i en kronologisk gennemgang, men dette havde jeg ikke taget så meget hensyn til,
idet jeg kun var i en forholdsvis kort praktik uden nogle retningsliner for, hvad jeg skulle undervise
i. Det var selvfølgelig et mål der hed sig, at jeg ønskede eleverne skulle opnå en tidsforståelse af
hele forløbet. De skulle gerne kunne gengive og forklare de vigtigste hændelser fra Columbus og de
første nybyggere til nutiden med USA's position i verden.
Jeg synes der har været en del mangler ved forløbet. Bl.a. er jeg ked af at jeg ikke arbejdede mere
med årstal og med tidstavler/tidslinjer. Dette mener jeg kunne have hjulpet eleverne med at give
dem et mere detaljeret overblik af, hvornår begivenhederne fandt sted. Hermed ville de også have
haft bedre muligheder for at kunne perspektivere begivenhederne i USA med Europa og Danmark.
Det kronologiske overblik synes jeg til gengæld eleverne havde godt styr på, i forhold til at vide
hvilke begivenheder der skete ’først og sidst’. Undervisningsforløbet var bortset fra de to første
lektioner, som var introduktion til emnet, lineært kronologisk opbygget.

I punktet ”udviklings og sammenhængsforståelse” herunder trinmål for 9. klasse står der, at
eleverne skal kunne ”karakterisere forskellige typer af ind- og udvandring og diskutere
kulturmødets positive og negative sider”30 Dette mål synes jeg at eleverne opnåede i forløbet ved at
se på konsekvenser ved opdagelsen og koloniseringen af Nordamerika. Hvis vi havde arbejdet mere
med årstal, som jeg skrev før, ville eleverne have haft endnu bedre muligheder for at gå dybere ned
i begrebet om udviklings og sammenhængsforståelsen.
Fællesmåls punkt fortolkning og formidling lægger sig fint op af lektionerne 7-10, hvor eleverne
arbejdede med tegneserier, og bl.a. med at vurdere om denne form for medie havde nogen
kildeværdi.
30

Undervisningsministeriet: Fællesmål 2009, Historie. Faghæfte 4. 1. udg. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr.
6, 2009, s.7
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Forløbet om USA som verdensmagt havde nogle mangler, og det er også
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timetallet for forløbet måske ikke har været helt passende i forhold til et forløb i folkeskolen. Jeg

brugte til dette forløb 17 lektioner + 2 lektioner til opsamling. Dette vil være et kæmpe forløb når
man ser på at historie udskolingslæreren normalt har 2 lektioner om ugen. Eleverne nåede igennem
en tidsperiode på ca. 500 år med mange spring i tiden, men der er dog store problematikker ved
lektionslængden af forløbet. En problematik er især at eleverne skal igennem 17 kanonpunkter på
kun tre år. Det gør det ikke mindre kompliceret for forløbet, at kanonpunkterne skal inddrages i
undervisningen i en kronologisk rækkefølge.
Der var meget positivt at tage med fra forløbet, men jeg ville ikke forsøge præcis det samme igen
bl.a. pga. tiden og fællesmåls bestemmelser. Jeg vil heller ikke bruge så lang tid på et enkelt forløb,
selvom dette var bredt og varierende. Hvis man skal lave motiverede forløb, tror jeg at de skal have
en bestemt længde, som hverken er for kort eller for lang for at fastholde elevernes motivation
gennem hele forløbet.

Delkonklusion
Forløbet som jeg her har analyseret, havde rent fagligt en del mangler i forløbet, og især det
absolutte kronologiske overblik med årstalslære, var desværre blevet neglegiret.
Motivationsfaktoren var dog gennemgående tilstede, hvilket var et af kriterierne for forløbet.
Forløbet var også for langt, eftersom faget historie har en timetalsfordeling der besværliggør dette
forløb meget.

Motivation i undervisningen.
8.1 Diskussion af den indirekte motivering
Set ud fra analysen af empiri 2 var der både problematikker og positive elementer med elevernes
faglige udbytte af de 4 undervisningslektioner, hvilket jeg vil vende tilbage til efter at have
diskuteret motivationen.
I praktikken erfarede jeg, at eleverne arbejdede mest fordybet, når de følte interesse for emnet.
Motivationen kunne være både direkte og indirekte samt set som både drivkraft eller mening. Det er
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meget forskelligt, hvad der var motiverede eleverne, og det kan da også være
påvirker den enkelte elev.
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Men den indirekte motivationsfaktor kan være problematisk. Hvis elever konstant skal belønnes for
deres arbejde, kan det ende med, at de ikke føler sig motiveret til skolearbejdet, medmindre der er
en belønning at hente. ”..individet udfører en række handlinger for at opnå en eller anden
belønning31” Dette mener jeg er problematisk, og det vil skabe elever, der kun vil undervises hvis
der er noget på højkant. Det er dog ikke altid negativt at benytte sig af den indirekte
motivationsfaktor. Indimellem må læreren da også benytte sig af motivationsmetoden for at aktivere
sine elever.
Som skrevet i teoriafsnittet ”Motivation”, kan en belønning også være anerkendelse fra læreren.
Anerkendelsen har en stor effekt og er en meget positiv motivationsform, hvis den benyttes korrekt.
Anderkendelse må ikke være falsk og elevernes præstationer skal ikke anerkendes, hvis de ikke
lever op til forventningerne.
Samtidig kan anerkendelsen være svær at føre ud i livet i en folkeskole klasse, idet teorien siger at
læreren altid skal tage sig tid til at høre elevernes synspunkter, 32 og dette kan være svært, idet tiden
til hver enkelt elev er begrænset. Dermed er det at sætte sig og lytte til de enkelte elevers behov og
følelser meget svært.
Udover tidsfaktoren mener jeg også at læreren bliver nødt til at være den autoritære person, der
indimellem må fortælle eleverne, hvad de skal og ikke skal. Læreren skal efter min menig forsøge at
være så lyttende og anerkendende som det er muligt, men samtidig skal eleverne også vide at
læreren bestemmer.

8.2 Motivationsfaktorer
Elever lærer forskelligt og dermed vil der også være individuelt, hvilke faktorer der virker
motiverende for dem.
Eksempelvis kan der ved et samspil mellem den direkte (indre) og indirekte (ydre) motivation også
skabes interesse fra eleverne. ”Eksempelvis kan eleven fordi han/hun er lokket/truet med dårlig

31
32

Foss Hansen, Kim: Motivation . I: Gyldendals pædagogiske håndbog, 2011, s. 276
Jf. Møller, Lis: Anerkendelse. I: Akademisk forlag, 2008
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karakter begynde at sætte sig ind i et emne – for så at opleve, at det er
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det, hvordan eleverne vha. indirekte motivation i form af trusler om karakter kan skabe en direkte

motivation for stoffet. Dog mener jeg stadig at brugen af indirekte motivation eller straf/belønning,
bør være minimal.
Jeg vil nu igen nævne Maslows behovspyramide, idet jeg er enig i at mennesker i det hele taget,
skal have opfyldt nogle grundbehov for at kunne lære og føle sig motiveret til dette. Her er det især
aspektet sult jeg vil sætte fokus på. Som jeg beskrev tidligere i analyse af empiri 2, var eleverne
sidst i forløbets 10. lektion ukoncentrerede og passive. Her var det som sagt lige før spisepausen, og
flere af eleverne var sandsynligvis sulte. Dermed har de haft svært ved at være koncentrerede og
motiverede i sammenligning med Maslows teori om menneskets basale behov.
Når eleverne er motiveret til at fordybe sig i opgaver og emner, er det for læreren et bevis for at
denne har forberedt noget eleverne finder interessant. Jeg mener, det er det, læreren skal forsøge at
finde frem til i undervisningen, for dermed vil det faglige også komme til eleverne. Begrebet
mening samt den direkte motivation vil hermed være i spil, idet eleverne arbejder koncentreret og
dybdegående for at skabe sammenhænge i deres forståelser.

8.3. Mening, drivkraft og undervisningslokaler
Deweys teori omhandler som sagt at der skal være en sammenhæng mellem begreberne mening og
drivkraft, før eleverne lærer optimalt. Dewey mente, at hvis elever skulle lære, måtte de være
motiveret til det. Den måde de skulle motiveres på, var kort sagt gennem gøremål eller praktisk
læring. Dvs. eleverne skal arbejde konkret med deres erfaringer og problemstillinger fra deres
hverdag i en faglig kontekst. Dewey underviste selv elever på en skole i Chicago, hvor han førte
sine teorier ud i praksis.
Han fik oprettet et undervisningslokale, som han gerne ville have det til at se ud. Dewey er af den
opfattelse af eleverne lærer ved at arbejde konkret med problemstillinger fra hverdagen samt ud fra
deres erfaringer, og dette kunne ikke gøres ved at lytte. ”Dewey bemærker, at barnet ikke primært
er et lyttende væsen.”34 At undervise auditivt ved eksempelvis lærerstyret undervisning, vil dermed
være forkert ifølge Dewey.
33

34

Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s. 116
Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007, s. 95
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Dewey indrette sit undervisningslokale på en måde hvor eleven skulle kunne
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lokalet og arbejde praktisk samtidig med at kunne konsultere bøger med det samme, når de rendte
ind i problemer.
7. klasses lokale, var opbygget som på en klassisk dansk by-skole. Her var småt og med borde og
stole placeret foran en tavle og et smartboard. Deweys grundidé kan siges at være, at elever skal
arbejde med gøremål fra dagligdagen. Man skulle altså tage udgangspunkt i deres hverdag for at

motivere dem til at arbejde. De skulle arbejde i praktisk orienterede læringsformer. At eleverne skal
arbejde konkret med et stof for at lære om det, giver god mening for mig og motivationsmæssigt vil
det da sandsynligvis også aktivere eleverne, som Dewey også påviste. Det ville da også kunne lade
sig gøre at udforme en undervisning, hvor eleverne kan arbejde på denne måde, men at gøre det til
den eneste måde at arbejde på, vil kræve flere ting. Bl.a. ville skolerne skulle om justeres eller
bygges om for at tilpasse undervisningslokalerne. Ydermere vil det være svært at gardere sig mod at
eleverne ikke lærer det, de skal kunne for at klare eksamener og videregående uddannelser. Jeg
mener der er nogle gode pointer at hente hos Dewey og hans syn på motivation, men at undervise
på den måde som han gjorde det i Chicago, mener jeg er for yderligtgående, i forhold til den
eventuelle mangel på kundskaber hos eleverne. Dog er ideen med at eleverne skal arbejde praktisk
en god tilgang i forhold til historie som normalt er et læsetungt fag.

8.4. Elevernes egne erfaringer
Aspektet med at lade elever arbejde ud fra deres hverdagserfaring er jeg meget enig i, også set i
perspektiv til artiklen om Thomas Ziehes ”God anderledeshed”35 Her nævner han bl.a. at elever har
en meget egocentrisk tilgang til undervisningen. Dette betyder at de har svært ved at engagere og
fordybe sig i en undervisning, hvis de ikke kan se sig selv i den. Verden drejer sig altså om dem.
Pointen jeg vil belyse her, er at Ziehe, ligesom Dewey mener, at eleverne skal arbejde med noget,
de kan se sig selv i. Det skal give mening for dem, og her er lærerens udfordring så at lave forløb,
hvor de kan dette. Dermed vil der være større sandsynlighed for motivation hos eleverne og bedre
mulighed for fagligt udbytte.

35

Ziehe, Thomas: God anderledeshed. I: Billesø & Baltzer, 1999, s. 202-214
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Jeg vil nu forsøge at sammensætte Dewey og Ziehes tanker, i forhold til det
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have et fagligt udbytte fra deres lektioner, der samtidig er motiverende for dem.

Kort sagt vil deres fællesnævner være, at undervisningen til dels skal tage udgangspunkt i elevernes
interesser og erfaringer, selvom Ziehe da også mener, at undervisningen skal indeholde et element
af decentrering36. I forhold til faget historie kan det være svært at tage udgangspunkt i eleverne,
men langt fra umuligt. Det er ikke altid nemt at motivere en 7. klasses elev til undervisning i
eksempelvis Christian 4. Her må læreren da finde noget fra Christian 4s periode, som kan vække
interesse hos eleven. Det kunne eksempelvis være med udgangspunkt i bygningsværker i
København, men også fra hvad der sker udenfor Danmarks grænser i denne periode. Jeg tror også,
det er vigtigt for læreren at tage udgangspunkt i elevernes viden. Der er ikke meget tid til
undervisningen i historie, og det er et læsetungt fag, fordi eleverne ofte skal suge megen ny viden
på kort tid. Hvis man da tager udgangspunkt i, hvad eleverne i forvejen ved noget om, eksempelvis
aktuelle begivenheder, kan man da spare tid og evt. læsning. I praktikken oplevede jeg at eleverne
konstant var trætte af at læse, og denne arbejdsform virker da også sjældent motiverende for en stor
del elever. Derfor vil jeg også mene, at læreren må begrænse læsningen så meget som muligt uden
at miste fagligheden for at skabe en så motiverende undervisning som muligt.

Delkonklusion
Hvordan læreren skal motivere sine eleverne i undervisningen, er helt forskelligt. Nogle motiveres
eksempelvis af direkte- og andre af indirekte faktorer. Den indirekte ser jeg nogle problemer med i
forhold til aspektet med belønning og straf. Dewey og Ziehe bliver inddraget i diskussionen om,
hvordan en undervisning skal forberedes for at skabe motivationen hos eleverne. Her mener de
begge, at der til dels skal tages udgangspunkt i elevernes hverdag og interesser for at skabe grobund
for den motiverende undervisning.

36

Jf.Ibid.
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Metoder til planlægningen af forløb
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9.1. Lineær og relativ kronologi
I ovenstående afsnit diskuterede jeg betydningen af motivation i undervisningen. Det er dog også en
vigtig faktor, at læreren tager højde for opnåelse af elevernes faglige kompetencer.
Eleverne skal bl.a. tilegne sig et absolut kronologisk overblik. Dette er vigtigt for at eleven kan
navigere rundt i historien uden at blande tidsperioder sammen og netop få en bevidsthed om, hvilke
begivenheder der fandt sted hvornår.
I teksten ”Begynder og fortsætterundervisning”37 af Lone Torp Rosenkilde, fremlægges forslag til,
hvordan historielæreren i de yngste klasser og på mellemtrinet kan udforme undervisningsforløb.
Der forklares i kapitlet, hvordan der kan opsættes et forløb for eleverne, der følger fællesmåls
rammer. Forløbet er altså lavet efter trinmål og historiekanonen. Der er her tale om en lineær
kronologi, idet eleverne begynder med Ertebøllekulturen i 3 klasse og slutter med Statskuppet 1660
i 6. klasse. I de første to uger i aktivitetsplanen for 3 klasse38 bliver den relative kronologi benyttet.
Her menes der, at eleverne begynder historieundervisningen med at tage afsæt i bl.a.
slægtsforskning for at opbygge elevernes historieforståelse. Bortset fra de to første uger i denne
årsplan for 3. klasse er forløbet opbygget lineært kronologisk, hvilket også ses ud fra, hvad der
skrives om det kronologiske overblik: ”Efter arbejdet med nutiden vil det være naturligt at starte
med oldtiden, hvor både Ertebøllekulturen, Tutankhamon, Solvognen og Kejser Augustus
inddrages.”39 Her påpeges det, at det er naturligt at springe fra elevers forståelse af nutiden med
slægtsforskningen tilbage til de ældste tider og arbejde sig frem i historien. Om denne holdning til
historiefaget kommer fra bestemmelserne i Fællesmål, skal jeg ikke kunne sige.

Jan Bjarne Bøe mener, at der skal arbejdes med en relativ kronologi fremfor en lineær. Han
underbygger bl.a. sin pointe med det faktum, at hvis eleverne lærer om eksempelvis Augustus i 3.
klasse, vil deres forståelse af ham og perioden omkring ham være minimal. Efter 9. klasse vil det
også være de færreste elever, der kan huske, hvad de arbejdede med i 3. klasse40. Samtidig har Bøe

37

Binderup, Thomas og Børge Troelsen: Historie pædagogik. 1. udg. KvaN, 2012. s.207ff.
Ibid., s. 212
39
Ibid., s. 217
40
Jf. Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011
38
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også en pointe omkring elevers forståelse for, at tid øges med alderen41. Dvs.

!"#$#%&&'(($)*$(+,'-)$+
!
før
! 6. klasse har
!

eleverne svært ved den absolutte kronologi. Undervisning med årstal vil dermed ikke være optimal
for elevernes læring. Så hvis forståelsen af tid øges med alderen, vil det så være forkert at undervise
absolut kronologisk med en historiekanon?

9.2. Den relative kronologi i lærerens forløbsplanlægning
Lone Torp Rosenkilde forklarer, at hun har benyttet sig af den relative kronologi i begyndelsen af
forløbet for 3 klasse. Dette relative forløb går som sagt ud på, at eleverne skal arbejde med den
nærme historie altså deres slægt.
At begynde et 3. klasses forløb med emner elever kan relatere til er en god ide. På denne måde vil
de få en begyndende forståelse for, hvad historie er. Jeg er som sagt meget enig i denne måde at
lave forløb, og pointen underbygges også af citatet: ”..familiehistorie udgør et muligt koblingspunkt
mellem elevers livshistorie og de store historier.”42 Eleverne får altså et bedre indblik i historiefaget,
hvis læreren kan tage udgangspunkt i deres familiehistorier. I forløbet for 3. klasse43 ses det også,
hvordan læreren vil forsøge at tage udgangspunkt i elevernes hverdag i de historieske perioder, de
skal gennemgå. Her menes der eksempelvis små historier og dagligdagsliv, som eleverne kan
perspektivere til. Den store historie med imperiers udbredelse og magtpositioner bliver ikke særligt
berørt i de små klasser, idet forståelses niveauet ikke er så højt. Dermed understreges problemet
med Fællesmåls rækkefølge af kanonpunkter, som dermed gør, at eleverne eksempelvis ikke får den
store indsigt i Egypternes eller Romernes riger.

Dermed vil jeg kigge nærmere på, hvordan man eventuelt vil kunne benytte den relative kronologi i
sin forløbsplanlægning. Fællesmål fastlægger, at kanonpunkterne skal indgå i undervisningen i den
kronologiske rækkefølge. Dermed må læreren finde ud af, hvordan eleverne så skal arbejde
dybdegående med de emner og kanonpunkter, de arbejder med i de yngre klasser. Her er et forslag
at benytte et ’spiralprincip’44 for planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Dette har
betydningen, at der efterundervises i eksempelvis de kanonpunkter, eleverne har haft om tidligere.
41

Jf. Ibid.
Binderup, Thomas og Børge Troelsen: Historie pædagogik. 1. udg. KvaN, 2012. s. 77ff
43
Ibid., s. 212
44
Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s. 112
42
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Et eksempel på s.112 i Historie didaktik handler om elever, der har været
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3. klasse, og så modtager undervisning igen i emnet senere i 6.-7. klasse og evt. igen i 9. klasse. Her
vil læreren, hver gang der vendes tilbage til emnet, tage fat i nye aspekter. I de yngste klasse er det
som sagt ofte hverdagslivet der tages fat i, mens der senere i de ældre klasser, kan tages
udgangspunkt i magtroller, samfundsstrukturer og religionens betydning. Eleverne vil dermed opnå
en større faglig forståelse for hvert emne/kanonpunkt ved at repetere viden og bygge på. Jerome
Bruner indførte videre begrebet ’Stilladsering’45 i undervisningen. Dette begreb betyder at eleverne
må udvikle viden og kundskaber, ved at bygge ovenpå det allerede lærte. Eleven skal altså lære i
etaper for dermed til sidst at have udviklet en større forståelse.

En måde at organisere forløb på kan være ved, at læreren bruger elevernes forforståelse om
hverdagen og historiske begivenheder til at skabe sammenhænge for at øge deres forståelse.
Virkningssammenhænge, betydningssammenhænge og tematiske sammenhænge46, er metoder til at
lave koblinger i historieundervisningen. Vha. disse sammenhænge kan læreren altså hjælpe eleven
med at skabe mening mellem deres livsverden og historien. Der er bl.a. tale om de problemstillinger
der foregår i nutiden, der kan sammenlignes med lignende begivenheder i historien. Her kan der
også laves sammenligninger mellem perioder i historien, hvor læreren kan finde sammenhænge,
som eleverne kan arbejde med.
Jeg mener at historielæren skal forsøge at arbejde relativt kronologisk i sin undervisning. Begreber
som Stilladsering giver eleverne mulighed for at opsamle på deres viden igennem folkeskolen, og
dermed vil de når de afslutter 9. klasse have tilegnet sig en bred viden om flere emner i historien.

Delkonklusion
Hvordan kan der laves forløb hvor elevernes faglige udbytte er maksimalt? Forløb kan planlægges
og organiseres på mange måder, eksempelvis som ved Lone Torp Rosenkilde. Problematikken ved
denne slags forløb er, at elevernes udbytte fra de emner de har i indskolingen og på mellemtrinnet
vil være mindre analyserende og perspektiverende end de emner og temaer, de vil få i udskolingen.

45
46

Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s. 113
Ibid., s. 238
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Hvis der derimod arbejdes med Stilladsering og sammenhængsforståelser, vil
bredere viden indenfor flere emner/temaer.
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Vurdering og planlægning
10.1. opbygning af undervisningsforløb
Der er mange aspekter der skal tages højde for i planlægningen. Både i forhold til hvilke krav
fællesmål stiller og i forhold til, at læreren skal forsøge at motivere sine elever i både
undervisningen og ved årsforløb.
Tidligere i opgaven analyserede jeg min egen undervisning i 7. klasse og diskuterede senere,
hvordan man kan motivere i undervisningen. Men hvad med planlægningen af forløbene? Jeg
mener at forløbene har en stor indflydelse på elevernes tilgang til lektionerne. Hvis emnet/temaet
eleverne skal arbejde med fra begyndelsen virker kedeligt for dem, tror jeg også det bliver sværere
at motivere dem i lektionerne. Jeg tror at det her gælder om at forsøge at tage udgangspunkt i
elevernes viden og det aktuelle i deres hverdag.
Elevernes indflydelse på planlægningen, bør ligge ved at læreren skal kende sine elevers interesser,
samt vide hvad der er aktuelt og kan sammenlignes eller perspektiveres til historien. På denne måde
kan eleverne altså have indflydelse på valg af emner/temaer.
Kanonpunkterne og fællesmål sætter nogle grænser for planlægningen af historieforløb, og jeg er
ikke enig i dem alle. Jeg har forståelse for, at man vil benytte en kanon som en guideline til, at der
skal være nogle nedslag i historien, som eleverne skal lære. Her ikke sagt at jeg er enig i antallet af
punkter og udvælgelsen af disse, men hvis historielæreren får helt frit valg til planlægning, kan
ingen vide, hvad der kommer til at blive undladt af vigtige begivenheder. Hvad jeg er mest imod er
det afsnit i Fællesmål, der siger: ”Kanonpunkterne er opstillet kronologisk og skal indgå i den
angivne rækkefølge. Dog kan rækkefølgen fraviges i det omfang, hensynet til fagsamarbejde,
forholdet til aktuelle begivenheder eller andre særlige omstændigheder med hensyn til
tilrettelæggelse af undervisningen taler herfor.”47 Jeg har tidligere i opgaven også benyttet dele af
dette citat for at vise, hvordan jeg mener historielæreren kommer til at være meget låst i sin
udformning af årsforløb. Det er mange måder at opbygge mindre forløb, og det er da op til læreren,
47

Undervisningsministeriet: Fællesmål 2009, Historie. Faghæfte 4. 1. udg. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr.
6, 2009, s.11
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hvordan emner skal vendes og drejes, men selve årsforløbene er meget låste
og trinmål for klasserne.
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Jeg er som sagt uenig i at eleverne skal lære historie vha. lineær kronologi, og mener at den relative
kronologi bør benyttes. Jeg vil nu gå tilbage til begrebet Stilladsering48. Denne måde med at lave
undervisning ”…med afsæt i den viden, eleven allerede har”49, ville jeg selv forsøge at benytte i et
årsforløb. Den motiverende faktor i at arbejde med relativ kronologi, hvor der arbejdes med spring i
historien, er at eleverne for det første ikke skal arbejde sig langsomt op gennem historien, men
bevæger sig rundt mellem forskellige tidsaldre og begivenheder. At arbejde på denne måde ved at
vende tilbage til emner og arbejde ud fra elevernes viden, vil være en metode til at motivere
eleverne. De ville på denne måde kunne skabe meninger og dermed være motiveret ud fra ideen om
at skabe sammenhænge og fordybe sig i processer. Denne Stilladsering er mest ment som et middel
til undervisningen, hvis læreren følger den samme klasse op gennem alle folkeskolens klassetrin.
Metoden ville da sagtens kunne benyttes ved arbejde på et klassetrin her dog på en lidt anden måde.
Hvis læreren i løbet af året vender tilbage til de emner, der tidligere har været gennemgået i
historieundervisning, kan eleverne konstant udbygge deres viden samt lære at perspektivere
historien. Dette problematiseres da af den lineære kronologi.

10.2 Eksempel
Vi siger eleverne i 8. klasse har om Romerriget i de første uger af skoleåret. Her er hovedvægten
eksempelvis på romernes møde med folkeslagene omkring dem. Eleverne kan nu perspektivere
dette til deres forløb i 7. klasse om opdagelsen af Nord-og Sydamerika. Senere på året har eleverne
om den amerikanske borgerkrig samt slaveriets ophævelse. Her kan der så perspektiveres tilbage til
Romerrigets brug af slaver for at forøge elevernes viden herom, og dels for at samle op på emnet så
eleverne bliver mindet om, hvad de har lært. Der vil dermed i et årsforløb foregå en konstant
evaluering af historien samt en konstant udvidelse af elevernes historiebevidsthed50. Det er hermed
ikke sagt, at det umuligt at undervise på denne måde under Fællesmåls rammer, men det er dog
mere kompliceret, idet læreren får sværere ved at lave disse førnævnte koblinger i løbet af et år. Det
48

Jf. Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011
Ibid., s. 113
50
Jf. Ibid.
49
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er stadig muligt at arbejde med Stilladsering over en periode fra 3.-9. klasse.
gældende i det følgende.
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10.3 Sammenhængsforståelse
Jeg vil nu vende tilbage til begreberne om sammenhængsforståelser. Altså Virkningssammenhænge,
betydningssammenhænge og meningssammenhænge51. Som nævnt handler sammenhængene om, at
eleverne skal lave koblinger fra historien til deres hverdag.
Pointen ved at lade eleverne arbejde relativt fremfor lineært må være, at eleverne kan opnå
forståelse for sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid52. Dette vil dermed give et bredere
indblik i historien. De kan altså benytte deres førfaglige viden om begivenheder i nutiden, til at
arbejde ind i historien. Dette vil dermed være motiverende på samme måde som ved Stilladseringen
nemlig med meningsbegrebet og den direkte motivation.
For at skabe sammenhængsforståelse i det hele taget mener jeg, at der er to vigtige ting at tage
hensyn til som historielærer. Den første er tidslinjen. I forløbet for 7. klasse benyttede jeg mig
desværre ikke af tidlinjer, hvilket jeg har fortrudt i forhold til elevernes forståelse for historien. Ved
at lave tidslinjer vil elever have nemmere ved at opnå forståelse for den absolutte kronologi, og
samtidig vil de visuelt kunne betragte historien.
Det andet punkt jeg vil benytte mig af som historielærer, er muligheden for tværfagligt arbejde. Her
kan der arbejdes på tværs af fagene i temaer og emner, som dermed vil det give eleverne en bredere
forståelse for emner og perioder. Eksempelvis vil historielæreren ofte kunne arbejde sammen med
religions- og samfundsfagslærerne, idet de tre fag hænger godt sammen. Motivationsmæssigt
oplevede jeg også, at eleverne til evalueringen fortalte, at de synes undervisningen var mest
spændende for dem, når de kunne arbejde i eksempelvis ugeforløb på tværs af fag. Udfordringen
ved det tværfaglige arbejde er, at det kræver et stort planlægningsarbejde at få fagene til at spille
sammen på denne måde. Der er curriculum til alle fag, der skal følges, og dermed kan det være
svært at korrigere undervisningen på en måde, hvor alle faglærerne får det optimale ud af forløbene.

51
52

Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s. 238
Ibid., s. 62ff
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10.4 Motiverende undervisning.
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Så hvad er den motiverende undervisning? Efter min praktik med forløbet om USA kunne jeg ud fra
motivations teorierne konkludere, at det ikke altid var lykkedes at skabe motivationen hos eleverne.
Tegneserierne som jeg havde lagt fokus på i empiri 2, blev benyttet udelukkende for at forsøge at
skabe motiverende undervisning. Det blev gjort ud fra tanken om, at eleverne ofte finder
historieundervisningen kedelig og ensformig. I empiri 2 var der også forskel på, hvornår
motivationen var til stede.
Tilrettelæggelsen af forløb er også en del af at skabe den motiverende undervisning. Læreren skal
tage udgangspunkt i fællesmåls bestemmelser, og derfra kan denne så vælge at lave sine forløb
lineære eller relativt kronologiske. Min konklusion er, at de lineære forløb ofte kan virke mindre
spændende for eleverne. Modsat vil motivationen være større hos eleverne, hvis der planlægges og
arbejdes med den relative kronologi i undervisningen. Her er der større mulighed for eleverne kan
se sig selv i undervisningen, og den vil dermed have relevans for dem53.
At det er godt hvis læreren kan tage udgangspunkt i sine elevers erfaringsverden, betyder dog ikke,
at eleverne skal styre planlægningen af undervisningen. Som der står på side 116-117 i ”Historie
Didaktik”: ”…er elevernes umiddelbare interesse ofte flygtig og styret af dramatiske hændelser, der
fx er aktuelle i medierne.”54 Altså hvis læreren lader eleverne vælge emnerne til en årsplanlægning,
vil emnerne, de vælger muligvis ikke være interessante, når der rent faktisk skal undervises i dem,
fordi deres interesse ofte er kortvarig. For det andet kan vi med udgangspunkt i Thomas Ziehe tage
højde for den decentrering, han mener der skal være i skolen55. Her er jeg også enig i den påstand,
at eleverne ikke skal være centrum for al læring. Det er dermed op til læreren at kreere
undervisningsforløb og årsplaner, der til dels tager udgangspunkt i eleverne og dels sørger for deres
faglige kompetencer udvikles i overensstemmelse med Fællesmål.
Med den relative kronologi taget i betragtning er begrebet Stilladsering også en metode, læreren vil
kunne benytte sig af. Nemlig at koble elevernes viden til historiens problemstillinger. Eleverne
opnår her sammenhængsforståelser. Ved at arbejde med disse mener jeg dermed, at eleverne både
vil kunne opnå motiverende og fagligt orienteret undervisning.

53

Jf. Brinkmann, Svend: Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. I: KvaN nr. 78, 2007
Pietras, Jens og Jens Aage Poulsen: Historie didaktik. 1. udg. Gyldendal, 2011, s. 116ff
55
Jf. Ziehe, Thomas: God anderledeshed. I: Billesø & Baltzer, 1999.
54
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Delkonklusion
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Et motiverende forløb skal efter min mening opbygges ved at tage udgangspunkt i den relative
kronologi. Ved hjælp af metoden Stilladseringen mener jeg også, at eleverne kan opnå en større
forståelse af historie. Der skal i undervisningen benyttes tidslinjer, hvilke også vil hjælpe på
elevernes sammenhængsforståelser. Motivationen til planlægningen af undervisning ligger kort sagt
ved, at der tages udgangspunkt i aktualitet og elevernes interesser. Dog med forbehold for det
faglige udbytte.

Konklusion
Så hvordan kan læreren planlægge motiverende forløb? For at besvare spørgsmålet må vi se
nærmere på begrebet motivation. Først udfolder Svend Brinkman begreberne drivkraft og mening,
mens Kim Foss beskriver den direkte og indirekte motivation. Med disse 4 begreber taget i
betragtning ses det altså, hvordan der er flere metoder til at motivere sine elever. John Deweys bud
på motivationen ligger sig et sted mellem drivkraft-og meningsperspektiverne.
I min praktik for 7. klasse lå mit fokus på motivationen hos eleverne. Gennem analyse af min
empiriindsamlinger kom jeg dermed frem til, hvad der havde været motiverende for eleverne, og
hvad der ikke havde været. Problematikken ved forløbet var dog ikke så meget manglen på
motivation, men desværre mere manglen på fagligt udbytte fra eleverne. Fagligheden var
selvfølgelig til stede i forløbet, men der var i undervisningen bl.a. mangel på absolut kronologi.
Fællesmåls bestemmelser må der altså også i høj grad tages hensyn til. Herunder findes både
trinmål og slutmål for faget historie. Disse bestemmelser kan besværliggøre historielærerens
årsplanlægning.
Motivationsmæssigt reagerede eleverne reagerede altså forskelligt på de undervisningsmetoder, der
blev benyttet i praktikken. Der var altså ingen metode, der var bedre end andre. Den direkte
motivationsform vil jeg dog foretrække fremfor den indirekte, da man i sidst nævnte lægger fokus
på belønning/straf. Hvis eleverne kan motiveres ved at arbejde dybdegående, vil de dermed også
opnå en større faglig viden.
Hvordan en undervisning skal planlægges, for at have fokus på både faglighed og motivation hos
eleverne, er dermed et åbenlyst spørgsmål. Ved at uddrage pointer fra både Dewey og Ziehe kan det
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konkluderes, at der til planlægningen af forløb må tages udgangspunkt i
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!
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eleverne kunne se større mening med faget, og der vil skabes en naturlig motivation hos dem. Det er
dog dermed ikke sagt, at eleverne skal bestemme planlægningen, da der også må tages hensyn til
begrebet decentrering. Til at planlægge forløb kan begreberne om sammenhængsforståelser og
Stilladsering også benyttes. Her menes det, at eleverne igennem længere perioder skal blive ved
med at vende tilbage til emner og bygge ovenpå deres i forvejen tilegnede viden. Disse metoder
lægger op til brug af den relative kronologi fremfor den lineære.
I forhold til overvejelser omkring planlægningen af forløb, må læreren altså tage høje for elevernes
motivation på den ene side og fagligheden på den anden. Her må historielæreren finde en metode
som tager højde for begge dele for at skabe den bedst mulige undervisning.

Perspektivering

Ved yderligere udfoldelse af opgaven ville det være oplagt at arbejde videre med begrebet
motivation i form af lærermidler. For hvilke lærermidler vil for eleverne virke mest motiverende
mht. både opbygning og indhold? Her vil diskussionen omkring lineær og relativ kronologi igen
kunne inddrages omkring valget af lærermidler. Flere lærermidler er efterhånden blevet bygget op
efter kanonpunkterne i historie, men hvad findes der af alternativer?
Læreren har også mulighed for selv at sammensætte undervisningsforløb, som jeg gjorde det i min
praktik. Udover at undervise i forløb med bog sæt, er der også en muligheden for mediebaseret
undervisning. I undervisning med medier ligger der et stort motivationsmæssigt potentiale.
Internettet rummer uendelige mængder af tekster og spil, som kan benyttes til undervisningen.
Eleverne føler det ofte interessant, når medierne benyttes i undervisningen, så derfor vil det være
oplagt at inddrage disse i forhold til elevernes motivation. Spørgsmålet er bare hvordan, og hvilke
udfordringer der ligger i det.
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Bilag 1
Lektion 1+2

Lektion 7+8

Lektion 13+14+15

Introduktion af emne og mig.

Introduktion af de første kolonister

USA's indflydelse i krige.

Navneleg

ved os. Hvem, hvorfor.

Forud inddel grupper af 4,

Øvelse: Gi en, få en. Om hvad

Læse: ”kolonister mod nord”

og lade dem arbejde med

de ved om USA – indflydelse på

+ ”kolonister mod syd”

hver deres krig. 2.

deres hverdag.

Tegneserier.

Verdenskrig, Den kolde

Samler op på øvelsen

krig, Vietnam krigen,

Lægge op til planche øvelse

Afghanistan, Irak. –

næste gang. (hvad skal de

Spørgsmål ark hertil.

forberede og hvad kan planchen

Fremlæggelser i sidste

indeholde(mad, politik, højtider,

lektion

underholdning, beklædning)
hvor finde vi materiale)
Gruppedannelse: 4 fra protokol
Lektion 3+4

Lektion 9+10

Lektion 16+17

Lave plancherne. +

Tegneserier med indianere fortsat.

Terrorisme og 11 september.

fremlæggelse hos så mange der

Videoklip og prezi. Giv

kan nås.

eleverne indblik i
begivenheden og
perspektivere til krigene i
Afghanistan og Irak

Lektion 5+6

Lektion 11+12

Lektion 18+19

Evt. manglende fremlæggelser.

Uafhængighedskrigen:

Opsamling ved Jeapody spil.

Øvelse: Eleverne får et kort hvor

Introduktion: Kan eleverne huske

Mundlig evaluering

de skal finde 3-4 byer. Kbh,

hvilke lande der var i USA.

London, New York. 5min

s.32-37 i Indblik og udsyn.

Kort snak om hvorfor de ikke

Før, under, efter læsning.

kan finde USA, og at vi skal

Gennemgå handlingen og

have emne om USA’s fødsel.

uafhængighedserklæringen læses

Evt. Pow-wow på

Læs ”Europa og Amerika”. –

højt.

nationalmuseet hvis der er

skriv svære ord.

Borgerkrigen + slaver

tid.

Snak om ord, så teksten.

Tænker tilbage på tidligere tekst

Columbus: Hvem var han, oplæg

om slaver. Hvad handlede den om.

Tekst om Columbus (hvis tid)

Fælles opsamling på det.

Film på 5 min.
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Bilag 2– Tekster, opdagelsen af Amerika
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Bilag 3 – Tekster, opdagelsen af Amerika
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Bilag 4 – ’Umpa-pa’
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Uddraget fra tegneserien Rødhuden Umpa-pa og Tveskalp, handler om franskmanden Creme de la
Creme der ankommer til Amerikas kyst. Her bliver han fanget af indianerne, anført af krigeren
Umpa-pa.
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Bilag 5 - Opgaver til ’Umpa-pa’
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- Lav personkarakteristik af Creme de la Creme.

- Minder Creme de la Creme om datidens europæere? Hvorfor/ hvorfor ikke?
(Tænk her på overdrivelser i tegneserier)

- Beskriv indianerne og deres opførsel

- Er der ligheder mellem indianernes opførsel i tegneserien og hvad vi ved om dem? Hvilke?
(Tænk igen på overdrivelser i tegneserier)
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Bilag 6 – 'Lucky Luke’

!"#$#%&&'(($)*$(+,'-)$+
!
!
!

Uddraget fra Lucky Luke og Karavanen, handler om Lucky Luke der følger en karavane tværs over
prærien. Han skal beskytte nybyggerne fra indianerne, som ligger på lur.
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Bilag 7 – Opgaver til Lucky Luke:
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- Hvordan forholder de hvide sig til indianerne

- Hvordan forholder indianerne sig til de hvide?

- Kan vi i tegneserien se nogle kendetegn ved indianerne, i forhold til hvad vi ved om dem i
forvejen? –Markér gerne nogle rammer

Eksempel på ramme med kendetegn om indianerne:

I denne ramme ser vi et eksempel fra tegneserien. Flere elever markerede denne ramme, idet der her
er et billede af den guerillataktik som indianerne ofte brugte mod nybyggerne. Dette havde de lært
tidligere i forløbet.
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Bilag 8 – Tintin
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Tintin i Amerika handler egentlig om Tintin der forsøger at optrappe mafia kriminaliteten i Chicago.
Han bliver da igennem et længere handlingsforløb ledt ud til Redskin city, som er et område hvor
indianerne er blevet bosat. Her bliver indianerne narret af en af Tintins fjender, til at tro at Tintin vil
tage deres jagtmarker. Det opildner selvfølgelig indianerne og de fanger Tintin.
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