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Indledning (Malene og Stefanie)

”Det er lærerens ansvar at sikre, at det stof, der lægges til grund for undervisningen, kan
forbinde fortidens spor og elevernes verden. Historieundervisningen skal derfor tilrettelægges
således, at eleverne oplever interaktion mellem tilegnelse af historiske kundskaber og
færdigheder samt styrkelse af deres historiske bevidsthed og identitet” (Fælles mål 2009:18)
Historiefaget er et af de mindre fag i folkeskolen, men det fylder til gengæld meget i den
fagdidaktiske og politiske debat, hvor der ofte stilles store forventninger til, hvad faget skal
kunne opfylde (folkeskolen.dk[1]). Ovenstående citat er taget fra historiefagets faghæfte fra
2009, og er blot et af eksemplerne på, hvad der forventes af historielærerens undervisning i
folkeskolen. Et af historiefagets største opgaver er, at det skal styrke elevernes
historiebevidsthed, og det er denne bevidsthed, der skal styrke elevernes identitet og øge deres
lyst og motivation til at deltage i et demokratisk samfund. Begrebet ’historiebevidsthed’
dækker over elevernes bevidsthed om samspillet mellem fortid, nutid og fremtid og det kan i
forlængelse af hinanden give eleverne en sammenhængsforståelse af historien (JAP 2011:64).
Mange historielærere oplever, at eleverne udtrykker modvilje mod undervisningen med
begrundelserne, at det de hører om er overstået og derfor ikke kommer dem ved (JAP 2011:
41). Så hvordan fordrer man denne sammenhængsforståelse, når mange elever oplever, at
historiefaget ikke har en nytteværdi? I vores kommende virke som historielærere er det vores
opgave at sammensætte en undervisning, der kan sættes i relation til elevernes verden.
For at eleverne får en oplevelse af, at de både er historieskabte og historieskabende, bør
historieundervisningens indhold og form stimulere elevernes evne til indlevelse og fremme
deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden (Fælles mål
2009[2]).
Med udgangspunkt i ovenstående vil vi i dette Matchpolprojekt undersøge, hvordan arbejdet
med faglig skrivning i historie kan styrke elevernes historiebevidsthed og dermed gøre faget
mere relevant for eleverne (Marianne Vega Poulsen 2006[3]). Med antagelsen at form og
indhold hænger nøje sammen i elevernes hoveder, og at historieundervisningen kan gøres
relevant gennem undervisningens form, har vi valgt at undersøge, hvilke potentialer
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museumsbesøg i historieundervisningen rummer i forhold til at gøre arbejdet med faglig
skrivning mere levende og autentisk for eleverne.

Vores personlige interesse for emnet opstod i foråret, da vi besøgte Arbejdermuseet i
forbindelse med vores historieundervisning på seminariet. Her fik vi historiske genstande fra
1900-tallet i hænderne, og vi skulle ved hjælp af dem skabe en fortælling og tænke over,
hvordan de kunne inddrages i en historietime. Vi var begge meget fascinerede af deres
udstilling omhandlende familien i 1900-tallet, særligt fordi at udstillingen lagde stærkt op til
interaktion og indlevelse. Hele vores oplevelse på museet fik os til at tænke over, hvilket
læringsmæssigt potentiale museet rummer, og hvordan man kan integrere og kvalificere et
museumsbesøg i historieundervisningen med fokus på arbejdet før, under og efter.
I august kontaktede vi Arbejdermuseets skoletjeneste, hvor vi blev mødt med meget åbne arme.
Vores nysgerrighed og interesse bragte os frem til et Matchpolsamarbejde med museet, og vi
fik koblet os på deres projekt ”Læs, leg og lær med historien”, hvor omdrejningspunktet er
faglig skrivning i museale1 rammer.

	
   Problemformulering
Hvordan

kan

elevernes

historiebevidsthed

styrkes

gennem

faglig

skrivning

i

historieundervisningen med museet som kontekst?

Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering arbejder vi ud fra følgende
underspørgsmål:

Hvad er historiebevidsthed?
Hvorfor faglig skrivning i historie?
Hvordan

kan

iPad’ens

multimodalitet

styrke

arbejdet

med

faglig

skrivning?

Hvilke potentialer rummer museet som læringsrum?
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  Vedrørende	
  museer	
  eller	
  museumsarbejde	
  
Cooperative Learning handler om arbejdsstrukturer, hvor eleverne skal samarbejde og være aktive i
undervisningen. CL henvender sig til eleverne med individuelt relevant indhold og er samtidigt fysisk.

2
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Hvordan kan dialogbaseret undervisning og æstetiske læreprocesser bruges som greb til at
aktivere eleverne under museumsbesøget?

Teori og metode (Malene og Stefanie)
I forsøget på at svare på ovenstående problemformulering vil vi tage udgangspunkt i vores
praktikophold på Skolen på Nyelandsvej på Frederiksberg og vores undersøgelser på
Arbejdermuseet. Opgavens empiri er blevet indsamlet i løbet af syv ugers praktik med
undervisning i historie på fjerde klassetrin samt besøg på museet.

I oktober indgik vi et Matchpolsamarbejde med Arbejdermuseet. Vores oprindelige idé med
projektet var at undersøge, hvordan man kunne kvalificere et museumsbesøg i
historieundervisningen med fokus på arbejdet før, under og efter. Under planlægningen af
vores undersøgelser på museet med Linda og Ane fra skoletjenesten, fik vi koblet os på deres
projekt ”Læs, leg og lær med historien”, der allerede var i udvikling. Formålet med projektet
var at udvikle et fast undervisningstilbud til folkeskolen, hvor det museale autentiske
læringsrum danner rammer for et spændende og alternativt introduktionsforløb til faglig
læsning og skrivning i historie. Selvom beskrivelsen for projektet allerede var faldet på plads,
var projektet på daværende tidspunkt kun midt i sin udviklingsfase, og det var planlagt således,
at det endelige forløb først skulle gennemføres på museet i februar. Vi valgte derfor at bruge
vores praktik og historieundervisningen i to fjerde klasser til at gennemføre et lignende forløb,
hvor vi ud fra egen idé inddrog iPad’en som et ekstra redskab. Projektet vil blive uddybet
nærmere i afsnittet ”Samarbejde med Arbejdermuseet”.
Vores problemformulering udviklede sig undervejs i takt med, at vores undersøgelse gik fra at
have et bredt problemfelt til at være mere specifikt omhandlende elevernes historiebevidsthed
og faglig skrivning i historie med Arbejdermuseet som kontekst.
Undervejs vil vi inddrage begreber og teoretikere, som vi finder relevante for opgaven, og som
kan nuancere vores problemfelt.
Vi vil i første del af opgaven afklare begreberne: historiebevidsthed, faglig skrivning i historie,
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dialogbaseret undervisning og æstetiske læreprocesser. Vi anvender Bernard Eric Jensens
definitioner til at uddybe begrebet historiebevidsthed samt nogle af Erik Lunds perspektiver.
Derefter vil vi benytte os af Sten Larsen, Klara Korsgaard samt nyere forskning i læsning og
skrivning til, at belyse hvad faglig skrivning kan i et fag som historie. Da vores forløb tager
udgangspunkt i den historiske fortælling, herunder erindringsgenren i en skriftlig
fremtrædelsesform, vil vi ved hjælp af Jens Piertras og Jens Aage Poulsen, herefter omtalt
’JAP’, og ’Fælles mål - historie 2009’ kort skitsere, hvilke kvaliteter og muligheder den
historiske fortælling rummer. Derudover har vi, da vi i undersøgelsen har brugt iPad, benyttet
os af teori om iPadens multimodale læringspotentiale.
Vi vil kort redegøre for, hvilke udfordringer museet som læringsrum står overfor i nuværende
tid, da dette har betydning for vores praksis i henhold til at inddrage det i
historieundervisningen.
Da Arbejdermuseets projekts teoretiske grundlag er funderet på Olga Dysthes dialogbaserede
undervisning, vil vi derfor redegøre for denne i forhold til museumsdidaktik. For at give et
nuanceret perspektiv på museumsdidaktikken inddrages der også elementer fra teori om de
æstetiske læreprocesser og sansernes betydning for elevernes læring og oplevelse på museet.
Herefter vil vi redegøre for vores empiri, som består af spørgeskemaer til elever og
observatører, interviews med vores praktiklærer i historie samt Ane fra skoletjenesten på
Arbejdermuseet. Endvidere har vi lavet personal meaning mapping med seks elever, som
danner grundlag for undersøgelse omkring historiebevidsthed og udbytte af museumsbesøg.
Analysen er opdelt i tre afsnit, da vores undersøgelser rummer forskellige aspekter og
teoretiske perspektiver for at belyse problemfeltet.

Samarbejde med Arbejdermuseet (Stefanie)
I forbindelse med vores bachelorprojekt indgik vi tidligt i forløbet et samarbejde med
Arbejdermuseet i København gennem en Matchpolaftale. De var i gang med at udvikle et
projekt; ”læs, leg og lær med historien” målrettet elever fra 3. – 5. klasse. Projektet tager
udgangspunkt i børnenes arbejderhistorie med fokus på faglig skrivning og læsning i historie,
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hvor eleverne gennem sanselig baseret og dialogisk undervisning får øget deres kompetencer i
faget. I Arbejdermuseets projektbeskrivelser står følgende:
”Med Arbejdermuseets sansebaserede udstillinger og nære vedkommende historier er
projektets mål at udnytte museets potentiale for at etablere, aktive og udbygge elevernes
forkundskab om dansk historie og styrke deres kompetencer inden for faglig læsning og
skrivning i faget historie. ” (Bilag 1)
I vores bacheloropgave valgte vi at undersøge museumsdidaktik, historiebevidsthed og faglig
skrivning i historie. Vi så derfor en sammenhæng i at benytte museets fysiske rammer til en del
af et undervisningsforløb for de to fjerde klasser som vi i praktikken underviste i historie.
Udover museets allerede forudbestemte fokus i deres projekt, var vi interesserede i at benytte it
i forbindelse med vores undersøgelse og præsenterede vores idé om at benytte iPads med
app’en Bookcreator til museets skoletjeneste. Det udviklede sig derefter til, at vi skulle
undervise vores to fjerde klasser med henblik på et museumsbesøg midt i forløbet, hvor Ane
fra Skoletjenesten og praktikanten Caroline, ville foretage en del af undervisningen på museet
og vi selv ville stå for resten.
Samarbejdet med Arbejdermuseet skulle munde ud i at elevernes producerede e-bøger ville
blive lagt på museets hjemmeside, så andre lærere og elever får mulighed for finde inspiration
til at bruge museets rammer til undervisning og læring. Dette har fra starten været en aftale,
som både for os og Arbejdermuseet var en vigtig faktor i processen. Det var Arbejdermuseets
og vores holdning, at eleverne fra start skulle vide, at produktionerne var et samarbejde og ville
blive lagt på den officielle hjemmeside. Denne information til eleverne medtænkte vi i forhold
til motivation i processen og læringen.

Kort beskrivelse af udstillingen ”Børnenes arbejdermuseum” (Malene)
I børnenes arbejdermuseum kan de besøgende lege sig til viden om arbejderbørnenes og
arbejderfamiliens

liv

og

vilkår,

med

særligt

fokus

på

forholdene

i

1930’erne

(Arbejdermuseet.dk [4]). Udstillingen er inddelt i flere forskellige rum og fungerer som en
lille by, hvor man kan opleve en lejlighed anno 1930’erne med tilhørende lokum i baggården,
købmandsbutikken, pantelåneren, bryggeriet, danseskolen, Thorvald Staunings kontor etc.
Udstillingen lægger med sin udklædning og mange genstande op til, at man lever sig ind i
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historien og interagerer med den. Man kan eksempelvis klæde sig ud i en fin kjole, pels og
matrostøj eller sortere flasker som en rigtig flaskesorterer på bryggeriet eller arbejde som
cykelbud. Udstillingen indeholder derudover informativ tekst om historien, og man kan ved at
trykke på de røde knapper se korte film omhandlende perioden.

Fag- og læringssyn (Stefanie)
Vi mener, at historiefagets hovedopgaver er at fremme elevernes færdigheder i historisk
kundskab samt at styrke deres historiebevidsthed. Historisk kundskab dækker over 3
delområder; udsagnskundskab, metodekundskab og begrebskundskab (Lund 2009:27). Disse
færdigheder vil ikke kunne stå alene som en kundskab, men er afhængige af hinanden.
Undervisningen handler derfor både om at “vide at“ samt “vide hvordan” og begrebskundskab
indgår i både “vide at” og “vide hvordan” (Lund 2009:29). Det er essentielt for os at begreber,
fagudtryk og teksttyper i faget bliver gjort tilgængelige for eleverne, blandt andet gennem de
metoder vi benytter i vores undervisning.
I ’Fælles mål’ står der i stk. 3:
“Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i,
hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for
at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder” (Formål for faget historie
stk. 3[5])
Elevens evne til at læse og forstå historiske tekster og genrer er en af de kvalifikationer, som er
med til at give dem forudsætninger for; “at forstå deres samtid og reflektere over deres
handlemuligheder”. Det er samtidig et vilkår for, at kunne give dem mulighed for at bruge
læsning og skrivning som redskab til at studere og forstå hvordan deres livsvilkår og samfund
er historieskabte.
Vi mener, at læring opstår forskelligt ud fra hvilken metode som bruges i undervisningen. Vi
har som lærere pligt til at opretholde fagplanen samtidig med, at vi imødekommer
folkeskoleloven, som behandler undervisningsmetoder samt udbyttet for eleverne:
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”Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse,
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
”Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af
åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Folkeskoleloven kapitel 1 § 1 [6])
Det er med disse uddrag, og vores fremhævelser fra ’Folkeskolens formålsparagraf’, tydeligt
at se, at der er fokus på både rammer og metoder i undervisningen samt målet for elevernes
kundskaber. For os betyder det, at metoderne både bør målrettes den individuelle elevs
forudsætninger samt fremme fællesskabet, da det at forberede eleverne til deltagelse i et
demokratisk land kræver evner til at indgå i et samarbejde med andre mennesker samt at have
sin egen holdning. Med dette sociale aspekt af læring lægger vi os op ad en
socialkonstruktivistisk tankegang, hvor læring forstås som, at deltagerne i fællesskab
konstruerer og udvikler viden i en praktisk og social proces (e-pædagogisk ordbog [7]).
Endvidere har vi fokus på en kvalificering af børns aktive historiebrug og konstruktion af viden
gennem sproget og et socialt samspil.
Vi tillægger os et hermeneutisk syn, hvor mødet med det historiske fænomen i forbindelse med
erhvervelse af historisk viden er afhængig af forforståelsen (JAP 2011:273).

Teori- og begrebsafklaring
Historiebevidsthed (Stefanie)
Begrebet historiebevidsthed blev i slutningen af 1970’erne grundlæggende ændret, da det i
Vesttyskland blev sat på den historiedidaktiske dagsorden af historiedidaktiker Karl-Ernest
Jeismann, som definerer det således: ” ... Det er bevidstheden om samspillet mellem
fortolkning af fortiden, nutidsforståelse og fremtidsforventninger” (JAP 2011:63). Dette forstår
vi som at fortiden er tilstede i nutiden, som erindringer og fortolkninger og fremtiden
inkorporeres gennem forventninger som følge af de to forestående. Samspillet i dette forstår vi
som, at historie er en kontinuerlig proces, der foregår over tid gennem en vekselvirkning
mellem de tre tidsdimensioner.
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Bernhard

Institut for skole og læring

Eric

Jensen

den

ledende

teoretiker

i

brugen

af

historiebevidsthedsbegrebet i didaktikken og vi læner os op ad hans og Erik Lunds definition
og forklaring af begrebet.
For at inddrage historiebevidsthedsbegrebet i historiedidaktikken er det en grundlæggende
betingelse at gøre sig klart, at historie ikke kun omhandler fortiden men sammenhænge mellem
fortid, nutid og fremtid. Det bliver formuleret i udtrykket ”vi er alle historieskabte såvel som
historieskabende” som også fremgår af ’Fælles mål 2009. (’Fælles mål 2009’[8]).
Vi bliver født ind i et samfund og tilegner os de værdier, normer, være- og handlemåder, der
hersker i samfundet, og vi kan altså siges at være historieskabte.
Der har gennem tiden ikke været en klar faglig konsensus af definitionen på
historiebevidsthedsbegrebet og om hvordan det passer ind i et undervisnings- og fagperspektiv.
Med historiebevidsthed i fokus skulle skolefagets væsentligste opgave være at systematisere og
bevidstgøre og derigennem øge elevens bevidsthed og identitet. Det viste sig dog imidlertid at
være svært at operationalisere begrebet i klasserummet, da mange lærere havde svært ved at
forstå begrebet (Lund 2009:39). Det teoretiske grundlag blev ikke omdannet godt nok til
praksis og i 2009 blev fagformålet omformuleret og begrebets betydning mindsket. Med
kanonens indførsel blev der igen sat fokus på en kronologisk historieforståelse med fortiden
som kerne.
Som Jensen skriver, må historiebevidsthed stå centralt i undervisningen, da det gennem nyere
forskning

har

vist

sig

at

menneskers

identitetsdannelse

især

kendetegnes

ved

historiebevidsthed, det vil sige gennem deres sociokulturelt konstituerede selv (Jensen
2012:21-22). Det er igennem opbruddet med historiefagets tidligere fokus på fortiden og
nedprioritering af det identitetskonkrete, at det er væsentligt for os som lærere, at have fokus på
hvordan historiebevidsthed kan blive kvalificeret i undervisningen.
Alle mennesker har en historiebevidsthed, og det er derfor en meget individuel størrelse. I
undervisningen bør læreren i sit arbejde derfor medtænke elevernes forudsætninger og
forskelligheder i sin planlægning og bruge det til at kvalificere undervisningen. Elevernes
historiebevidsthed skabes i høj grad uden for klasserummet og udgør en sociokulturel
forudsætning for deres individuelle forståelser såvel som i gruppesammenhænge (JAP 2011:
77).
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I ’Fælles mål’ læseplan 1. forløb står beskrevet:
”Eleverne møder historiefaget i skolen med de forskellige forståelser, som de har erhvervet i
deres hverdagsliv, og undervisningen skal bygge videre på disse forudsætninger.”(’Fælles
mål’ [9])
I undervisningssammenhæng betyder dette, at vi som lærere bør tilrettelægge vores
undervisning på en anderledes måde. De temaer og emner som vælges skal kunne aktivere
samspillet mellem elevernes fortidsfortolkninger, samtidsforståelser og fremtidsforventninger
(Jensen 2012:27).
Der lægges i høj grad vægt på udvikling af kundskaber og færdigheder i historiefaget, men
man kan ikke komme udenom at eleverne møder faget med hver deres historiebevidsthed. På
baggrund af dette mener vi at kunne argumentere for at arbejde med historiebevidsthed i
undervisningen for dermed at skabe grobund for læring og udvikling. Dette ses i forhold til at
give eleverne mulighed for at bruge deres kronologiske overblik og sammenhængsforståelse af
historien, hvilket netop er hvad historiebevidsthed fremmer; at eleverne bliver i stand til at
bruge deres viden til at forstå menneskelivet og samfundet. I undervisningen i historie sker
dette blandt andet gennem dialog, interaktion og samarbejde, både blandt eleverne og med
læreren.

Faglig skrivning i historiefaget (Malene)
Skolens fagkultur har altid drejet sig om at kunne læse og skrive. Læsning og skrivning
hænger tæt sammen. Betydningen af både at kunne læse og skrive, som vi i dag betegner som
literacy-kompetence, er helt uvurderligt og nødvendigt i samfundet (Madsbjerg 2013: 68). Der
er i det seneste år kommet fokus på, at faglig læsning og skrivning ikke kun er forbeholdt
danskfaget, men at faglig læsning og skrivning er en resurse til læring i alle fag og på tværs af
fagene. I ’Fælles mål 2009’ er der fokus på læsning og skrivning, og det påpeges at det er en
opgave, som skal løftes i alle fag (dlf.org [10]). Dog er det interessant, at en søgning på
slutmålene i ’Fælles mål 2009’ for de obligatoriske fag viser, at der kun i ganske få fag er
direkte krav om, at eleven skal kunne skrive i faget, hvor det modsat fremgår i mange af
fagene, at eleven skal kunne læse og forstå tekster samt anvende fagsproget (Madsbjerg 2013:
83). Historiefaget er et af de fag, hvor der ikke ses direkte krav om at kunne udtrykke sig
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fagligt på skrift, så først og fremmest kan man kan spørge hvorfor overhovedet skrivning i
faget?
En nyere amerikansk undersøgelse ”Writing to read – evidence for how writing can improve
reading” (Graham 2012) fastslår: ”Jo mere elever skriver om faglige problemstillinger jo
dygtigere bliver de til faget”. Med dette sagt menes der, at det altså ikke er nok at eleverne
læser i deres fagbøger, men at de løbende skal skrive korte som lange tekster og i de forskellige
genrer inden for faget (Olsen 2012). Eleverne bliver bedre faglige læsere af at skrive og
omvendt. Skrivning og læsning fører til erkendelse og de stimulerer hinanden, hvilket giver al
mulig grund til at gøre skrivning til en naturlig del af undervisningen, anbefaler undersøgelsen
(Olsen 2012). Mange forskere i læsning og skrivning har i flere år fundet det indlysende, at
læsning og skrivning understøtter hinanden. En af forskerne heriblandt er Klara Korsgaard,
som er leder af Nationalt videncenter for læsning. Klara Korsgaard skriver:

”Faglærerne bør se skrivning som et redskab, som eleverne blandt andet kan bruge til at
tilegne sig fagets terminologi med. Eleverne forstår bedre faglige problemstillinger, når de
skal formulere tingene selv. Så skrivning skal ikke ses som en ekstra byrde, men som en vej til
læring” (Olsen 2012).
Ifølge Klara Korsgaard indebærer det at forstå og lære et fag, at eleven kan tale, læse og skrive
relevant inden for faget (Abildgaard 2013: 57). Det er derfor en vigtig opgave hos den enkelte
faglærer, at implementere faglig læsning og skrivning i undervisningen og dermed styrke faget.
Skrivning i skolens fag kræver en fundamental forståelse for, hvad der konstituerer et fags
genrer, og hvad der er karakteristisk for fagets tekstkultur (Madsbjerg 2013:73).
Sten Larsen, underviser ved læreruddannelsen Zahle, fremhæver i sin artikel ”Det er der vist
ikke tid til – faglig læsning og skrivning i historie og samfundsfag”, det vigtige i at gøre
fagenes forskellige teksttyper til emne i historieundervisningen (Abildgaard 2013: 148). Det
vigtige ved sådan et kendskab er, at eleverne bliver bevidste om teksttypernes forskelligheder
med hensyn til, hvad teksterne kan og ikke kan, hvilket formål teksttypen tjener og hvordan de
bedst arbejder med dem (Abildgaard 2013: 147). Det er således ikke teksttypernes sproglige og
grammatiske kendetegn, der bør være fokus i historietimerne.
Sten Larsen skriver:
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”En styrket læse- og skrivefærdighed i historie er imidlertid ikke et mål i sig selv, men midlet
til større historisk forståelse – og større læringsudbytte i historieundervisningen i det hele
taget” (Larsen 2012:5).
Med dette sagt er faglig læsning og skrivning nogle vigtige aktiviteter, der er med til at øge
elevernes historiefaglige læring. En læring, der ikke kun handler om viden og færdigheder men
også om dannelse i bredere forstand (Madsbjerg 2013: 149). Undervisningen i historie er i høj
grad afhængig af sproget samt elevernes evner til at italesætte og forklare historiske hændelser
og problemstillinger. Et fokus på faglig læsning og skrivning i historie højner lærerens og
elevernes muligheder for at forklare og forstå fagets hensigt samt sproglige fagbegreber. I
grundbøger og supplerende materialer til historie findes der et bredt spektrum af teksttyper, og
denne variation er ifølge Sten Larsen vigtig at fastholde (Abildgaard 2013: 147).
Den historiske fortælling
I vores undervisning har vi valgt at beskæftige os med den historiske fortælling herunder
erindringsgenren. I ’Fælles mål 2009’ bliver den historiske fortælling fremhævet som én af de
erkendelses – og formidlingsformer, der har særlig betydning for historiefaget. Den historiske
fortælling har flere fremtrædelsesformer, hvilket muliggør at man både kan arbejde med den
skriftlige og mundtlige fortælling i undervisningen. I ’Fælles mål’ står der følgende om den
historiske fortælling:
”Historisk fortælling er en vigtig måde at opnå erkendelse på. Både professionelles, lærerens
og elevernes fortællinger er synteser, som skabes på baggrund af faglig indsigt samt analyse
og vurdering af historisk viden i form af fx kildemateriale. Indlevelse og kreativ tænkning
bærer den historiske fortælling frem”.
Den historiske fortælling kan støtte eleverne i at opbygge sammenhængende forestillinger eller
billeder af historiske forløb, hvilket styrker deres historiebevidsthed (JAP 2011:128).
Den taler til det emotionelle, skaber spænding, indlevelse og identifikationsmuligheder, og
sådan en slags fortælling skal eleverne ifølge fagformålet også kunne producere:
”Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme
deres lyst til at formulere fortællinger på baggrund af formuleret viden”.
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Den historiske fortælling er beskrivende og båret af handlende aktører (JAP 2011: 131), som er
funderet i relevante og troværdige kilder. Ved at lade eleverne producere egne historiske
fortællinger lærer de at udvælge kilder og fortælle om personer eller et dagligliv på baggrund
af kildekritisk analyse.
Erfaringer peger som nævnt på at der findes særlige kvaliteter ved faglig skrivning.
Eksempelvis når elever med egne ord skal beskrive, det de lige har lært/oplevet, er der større
sandsynlighed for, at de forstår det lærte. Det er svært at skrive om noget man ikke kan forstå.
Der er dog det problem, at mange elever ikke umiddelbart kan se den praktiske anvendelighed
af fagskrivning eller at de finder skrivning kedeligt. Når eleverne skriver, er det
hensigtsmæssigt, at det de skriver, også skal bruges til noget (Madsbjerg 2013:87). At læreren
læser og kommenterer er ikke nok. Det eleven producerer bør indgå i en sammenhæng. Det er
karakteristisk, at elevernes viden er tavs viden, men denne viden kan aktiveres, hvis eleverne
udfordres til at begrunde de valg, de har truffet i skriveprocessen (Würtz, 2010: 4)
“Selve skriveprocessen har et stort læringspotentiale. Den kan motivere og engagere børn som
aktive deltagere, den kan skabe en ramme for refleksion, og den kan stimulere eleverne til at
tænke over, hvordan læseren vil opfatte teksten. Elevtekster kan ses som stofliggørelse af
elevens forestillinger om verden og om teksten” (Würtz 2010: 4)

Ipad’en som en multimodal tilgang til faglig skrivning (Malene)
Inden vi koblede os på Arbejdermuseets projekt, havde vi en klar idé om, at vi ville inddrage
iPad’en i vores forsøg og undersøge, om den kunne styrke museumsbesøget samt øge elevernes
læringsudbytte og motivation. Den blev derfor sat på som et ekstra element som vi skulle
afprøve og benytte i vores sideløbende forløb med de to praktikklasser. Vores tanker med at
inddrage iPad’en var, at eleverne skulle bruge den til at producere noget imens de var på
museet, og at den således skulle fungere som et værktøj, der skabte sammenhæng mellem
forarbejdet, besøget på museet og efterbearbejdelsen i klasserummet. Med disse tanker opstod
der også en lang række spørgsmål som; vil eleverne benytte udstillingerne og
museumsgenstandene når de går rundt med iPad’en eller vil den fjerne fokus fra rummene?

	
  

Side	
  15	
  af	
  59	
  

Bachelopgave januar 2014
Malene Hjortboe Andersen 30100408
Stefanie Simonsen 30100418

Institut for skole og læring

Kan eleverne styrke deres historiebevidsthed med dette redskab? Og vil eleverne kunne
begrunde og forholde sig kritisk til de valg de foretager sig på iPad’en?
Da iPad’en ikke danner et centralt fokus for vores undersøgelse, vil vi ikke redegøre for
samtlige diskussioner og teorier om iPad’ens læringspotentiale, men i stedet fokusere på dens
multimodale kommunikationsform og på, hvordan den kan styrke arbejdet med faglig
skrivning i historie.
Ipad’en er et multimodalt medie, hvilket betyder at det er et medie hvor flere forskellige
tegnverdener er repræsenteret. Tekst, billede, animationer, video og lyd opererer i samspil med
hinanden, og dette giver mulighed for at skabe mening og formidle information på uendelig
mange måder. Det er vigtigt som med alle andre værktøjer, at man gør sig nogle pædagogiske
og fagfaglige overvejelser i forbindelse med brug af iPad i undervisningen. Brugen af it skal
have et formål samt kunne bringe noget ekstra ind i undervisningen, og netop her spiller
iPad’ens multimodalitet ind. Ifølge Marianne Würtz, lektor i dansk og pædagogisk ITkonsulent ved University College Nord, kan iPad’ens ekspressive og multimodale muligheder
være med til at understøtte og kvalificere det litteraturdidaktiske arbejde, her med fokus på
skrivning. Børn og unge optræder hjemmevant i det multimodale tekstlandskab, fordi de er
opvokset med de digitale medier (Würtz 2010:1). Flere undervisningsforløb viser, at netop
dette kendskab har en afgørende betydning, og at multimodal tekstproduktion kan styrke
selvværdsfølelsen hos eleverne. Digitale redskaber gør det muligt at fortælle historier i billeder
og tale, og dette kan især give fagligt svage elever en følelse af, at de på lige fod med
klassekammeraterne, kan skabe en sammenhængende fortælling (Würtz 2010:5). Under skrive
– og produktionsprocessen med et multimodalt medie, foregår der en helt speciel dialog
mellem elevens intentioner og mediets gensvar. Under dialogen med iPad’en kan eleverne fx
opdage at et bestemt billede kombineret med tekst og lyd, kan understøtte en bestemt følelse i
udformningen af en multimodal tekst. Eleverne vurderer stofliggørelsen i forhold til det
indhold, de ønsker at formidle, og gennem den skiftevis skabende og vurderende proces
fastholder eller forbedrer de deres produkt, indtil de er tilfredse. Målet for undervisningen er
derfor ikke kun at lære eleverne at læse og skrive multimodale tekster. Det er også at lære dem,
at reflektere systematisk over læse – og skriveprocessen, og at lære dem at forstå og analysere
deres egne erfaringer som læsere og skrivere (Würtz, 2010:6).
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Flere teknologier egner sig til at arbejde med de multimodale tekster i undervisningen, men
iPad’en har den særlige kvalitet, at det er en let og mobil ressource. Da museet danner rammen
for vores undersøgelse, har det været vigtigt for os med denne mobilitet, men vigtigst af alt så
tilbyder Apple og Ipad’en app’en ”Book Creator”, som er det program vi har valgt at benytte
os af. Book Creator er en app, hvor man kan producere e-bøger med multimedialt indhold.
Bilag 9 indeholder en Wikispace, hvor vi gør rede for mulighederne og vores erfaringer med
programmet samt opgaverne hertil.

Sammenfatning (Malene og Stefanie)
Nu har vi gennem teoretiske perspektiver beskrevet og uddybet vores forståelse af begrebet
historiebevidsthed og redegjort for, hvilke kvaliteter faglig skrivning har i historiefaget. Det er
blevet klargjort, hvordan den historiske bevidsthed er tilstede i alle mennesker. Derved møder
eleverne op til undervisningen med en viden, som læreren i sin planlægning og dialog må tage
hensyn til, hvis undervisningen skal medføre læring og udvikling af historiebevidstheden.
Igennem den faglige skrivning udvikles elevernes forståelse af historiefagets forskellige
teksttyper og eleverne kan gennem skriften styrke deres kompetence til at læse historiefaglige
tekster, som er en væsentlig del af faget. Det bidrager til en dybere meningsskabelse og
udvikling af historiebevidstheden, ikke bare at kunne læse teksterne som vi benytter i
undervisningen men også at forstå og omdanne det læste samt relatere det til samtiden samt
sætte det i et fremtidsperspektiv. Denne kombination af skrivning og læsning er essentiel for at
tilegne sig historiefaget og dermed også at fremme og styrke historiebevidstheden hos
eleverne. Ved at arbejde med sprogbruget og teksttyperne i historiefaget, kan man skabe
grobund for at eleverne kan navigere i fagets fagsprog. Vi har i vores undersøgelse valgt at
arbejde med historiefaget sprogbrug via den historiske fortælling, som er en særlig kategori
inden for historiefaget. Den kan med sin blanding af autentiske og fiktive elementer skabe
mulighed for indlevelse, kreativ tænkning og identifikation hos eleverne. Eleverne kan på
baggrund af faktuelle begivenheder og kildekritisk analyse konstruere nye levende og
fantasifulde fortællinger, som bliver til et personligt udtryk for deres tolkning af historien. Den
historiske fortællings mange fremtrædelsesformer giver rig mulighed for at formidle
fortællinger på vidt forskellige måder. Her har vi valgt at benytte os af iPad’en, der med sin
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multimodale funktion kan gøre læsningen og skrivningen til en særlig sanselig oplevelse, hvor
alle elever kan være med på deres individuelle niveauer.
I det næste afsnit vil vi redegøre for, hvordan museet kan inddrages og danne rammer for et
anderledes og autentisk forløb omhandlende faglig skrivning i historie.

Museet som kontekst (Malene)
I dette afsnit vil vi først kort belyse, hvilken diskurs museet befinder sig i samt hvilke
udfordringer museet står overfor på nuværende tidspunkt. Museerne har i mange år forvaltet
kunst, kultur – og naturarv og fungeret som offentlige videnscentre og læringsmiljøer, der kan
danne

ramme

om

dannelse

og

læring

(Møller

2011:1).

I

gennem

tiden

har

museumsundervisningen og formidling udviklet sig markant i samspil med metoderne i
undervisningssystemet,

fra

guidede

ture

og

monologiske

udstillingsformer

til

værkstedsaktiviteter og rollespil etc. I dag er museet midt i sin største transformationsproces,
der betyder at museets rolle ikke længere blot er at præsentere en sandhed om et givent
område, men frem for alt at bringe viden aktivt i spil (Møller 2011: 1). Museernes formidling
er nu i højere grad blevet til et fælles projekt mellem museet og institutionerne og ambitionen
er, at inddrage læreren som en ligeværdig medspiller. Det er dog karakteristisk, at de uformelle
læringsmiljøer mangler formaliserede samarbejdsrelationer og erfaringsudveksling, som ellers
er vigtige forudsætninger for den optimale oplevelse og læring hos eleverne. Dette er særligt
relevant for vores problemfelt, da vi undersøger hvordan man kan rammesætte sådan et
samarbejde, hvor museet indgår som en del af undervisningen.
”Konkrete oplevelser og praktiske udfordringer giver ikke læring i sig selv, men dialog og
refleksion af oplevelserne kan skabe mulighed for læring”(UP leder 2011:2).
I 2008 lavede Kulturstyrelsen en kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter, og det var
ifølge deres vurdering, at museernes undervisningspotentiale ikke blev udnyttet tilstrækkeligt:
”Det skyldes på den ene side, at uddannelsesinstitutionerne har begrænsede forventninger til
museernes undervisning og manglende viden om museernes læringspotentialer. På den anden
side kan museernes indsats og relation til uddannelsesinstitutionerne fortsat udvikles”
(Lundgaard, 2011: 6).
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Ifølge tidligere kulturminister Per Stig Møller er museumsdidaktikken en central nøgle til at
udvikle museerne som centrale dannelsesinstitutioner. Den kan sætte nye standarder og bidrage
til udvikling af meningsfulde undervisningsaktiviteter (Møller 2011:1). Museerne udgør
vigtige vidensressourcer og læringsmiljøer, der bidrager til udvikling af demokrati og dannelse
(Lundgaard, 2011:6). Disse læringsmiljøer kan give mulighed for fortællinger, eventyr,
oplevelser og indlevelse, men spørgsmålet er hvordan man udnytter lærernes og museernes
ressourcer på bedst mulig måde. Flere lærere fravælger museumsbesøg grundet frygt for
manglende fagligt udbytte, men da nutidens museumsundervisning er en broget buket af tilbud,
handler det blot om at have undervisningens mål og formål for øje. Ved brug af museumsbesøg
er det vigtigt, først at klargøre hvad man i grunden vil med sin undervisning. (Adriansen m.fl.,
2011:15). Det er vigtigt hvordan besøget på museet sættes i relation til elevernes verden. God
undervisning skal give anledning til undren og kritisk refleksion. En museumsundervisning
skal derfor ikke kun give viden og svar, men også rejse nye spørgsmål. Dette falder også i godt
spænd med ’Folkeskolens formålsparagraf’ stk. 2:
”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og
virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og
baggrund for at tage stilling og handle” (’Folkeskolens formålsparagraf’ [6]).
Ved at komme ud af klasseværelset og ind i det autentiske læringsrum, kan eleverne undersøge
og producere, og nærme sig den forsvundne fortid, som netop skaber rum for elevernes
forestillende og historieskabende evner.
Der er findes mange undervisningsmetoder og tilgange til museumsundervisningen, og vi vil i
det følgende afsnit belyse, hvordan dialogbaseret undervisning og æstetiske læreprocesser kan
bruges som greb til, at åbne museumsudstillingen og genstandene op for eleverne.

Dialogbaseret undervisning (Stefanie)
I denne del vil vi redegøre for dialogbaseret undervisning ifølge Olga Dysthe og brugen af
denne i forhold til museumsdidaktik og undervisningen i historie.
Denne tilgang til dialogbaseret undervisning er af erkendelsesteoretisk ophav og bygger på den
russiske litteraturteoretiker og semiotiker Mikhail Bakhtins teorier (1895-1975).
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Her er dialog nøglebegrebet, og den finder først og fremmest sted i det situationsbundne sprog,
hvor ordet er det fælles territorium mellem de samtalende. Bakhtin mener, at ord altid danner et
socialt fællesskab og det individuelle selv derfor altid er udgjort socialt og sprogligt
(denstoredanske.dk [11]).
Det pædagogiske aspekt havde Bakhtin dog ikke med, hans fokus var på kommunikation,
sprog og litteratur og han er i denne forbindelse en inspirationskilde indenfor den pædagogiske
tilgang til undervisning (Dysthe 2012:45).
Dialogbaseret undervisning bygger på en dialogisk forståelse af meningsskabelse og
kommunikation, hvor meningen opstår i interaktionen mellem mennesker og en kerneværdi
bliver dermed flerstemmighed. Med museet som læringsrum, er der mange muligheder for at
kombinere praktiske, æstetiske og diskursive læringsprocesser (Dysthe 2012:46). Det har
betydning at disse processer forholder sig dialogisk til hinanden, ligesom det i vores projekt
har været vigtigt, at være opmærksom på elevernes dialog med hinanden, udstillingen og
iPad’en.
I den dialogbaserede undervisning er ordet dialog baseret på underviserens rammesætning for
dialogisk kommunikation. Det kan gøres ved at åbne op for undren, modforestillinger og
videretænkning hos eleverne. Dette er i modsætning til en monologisk undervisning, hvor
lærerens formidling til eleverne er kernen.
Selve undervisningen omhandler altid noget og har et fagligt indhold: en skabende proces, en
erindringshistorie, et tema, et årstal. I den dialogbaserede undervisning er det vigtigt at få
elevernes egne erfaringer i spil, samt deres oplevelser og indgangsvinkler, hvor det på museet
kan være underviserens oplæg og de genstande museet rummer. I denne sammenhæng må
oplæggende derfor være nøje planlagt samtidig med, at de skaber plads til det uforudsete som
eleverne bringer på banen. Eleverne skal have mulighed for at deltage aktivt i
meningsskabelsen, hvor lærerens rolle også indebærer at lade elevernes forskellige meninger
og idéer blive hørt.
I den dialogbaserede undervisning er det essentielt at udnytte det eleverne bringer på banen
maksimalt ved at stille uddybende og autentiske spørgsmål, men det kræver tillid og tryghed
for eleverne at kunne indgå i en dialog. For at skabe et tillidsforhold til eleverne må
underviseren først stille eleverne enkle spørgsmål, som alle kan svare på, så de føler sig trygge
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i de anderledes omgivelser (Dysthe 2012:88). For at de idéer eleverne kommer med kan gøre
dialogen meningsskabende, er det derfor vigtigt at læreren er opmærksom på elevernes
forforståelse samt selve den kontekst dialogen bliver skabt i. Det har derfor en betydning for
udbyttet på museet, om læreren hjemmefra har forberedt eleverne, da det fremmer samtalen
ved at eleverne kan genkende ord og begreber (Dysthe 2012:101). Når eleverne reagerer på
noget de har hørt, læst eller set før, spiller det ind på deres svar, som derved bliver unikke og
samspillet mellem elevernes viden og dialog skaber ny og ikke repeterbar mening.
Underviseren kan gennem dialogen knytte spørgsmål til det eleverne bidrager med og rose de
svar som bringer samtalen videre. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom
ingen svar er forkerte, så er alle svar ikke lige gode (Dysthe 2012:108)

Æstetiske læreprocesser (Malene)
Udstillingen ”Børnenes arbejdermuseum” som vores undersøgelser på arbejdermuseet tager
udgangspunkt i, lægger med udklædning, historiske genstande, lydfiler, spil samt små videoer
op til, at eleverne går på opdagelse og får en sanselig oplevelse af historien. Da sanserne viste
sig at have stor betydning for elevernes oplevelse på museet og udformningen af deres e-bøger,
har vi valgt at inddrage elementer fra teorien om de æstetiske læreprocesser. Til dette vil vi
benytte os af Mette Boritz, museumsinspektør på Nationalmuseet, D. Lynn McRainey direktør
og underviser på Chicago History Museum samt Austring og Sørensens definitioner af
begrebet æstetik.
Ifølge McRainey møder alle elever, der besøger et museum, op med deres personlige
værktøjskasse i form af deres fem sanser.
”Børn ser, hører, føler, smager og lugter sig igennem deres dagligdag, og sanserne er for børn
vitale redskaber til at forstå og fortolke deres omverden, både på et kognitivt, fysisk og
emotionelt niveau” (Boritz,2011).
McRainey påpeger at sanser kan skabe en dybde og dimension til fortiden, der åbner børnenes
sanser og gør dem i stand til at forestille sig, hvordan det fx måtte være at leve et bestemt sted
på en bestemt tid.
Ifølge Mette Boritz mangler museerne at tage højde for flere af disse taktile og sanselige
tilgange, som kan bruges, når udstillinger og genstande skal “åbnes op” for eleverne (Boritz,
2011:100). Ved at tage de æstetiske læreprocesser i brug får barnet nye sanselige og
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følelsesmæssige oplevelser og mulighed for at bearbejde sine følelser.
Austring og Sørensen definerer med baggrund i flere æstetikforståelser begrebet æstetik på
følgende måde: ”Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og
verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser”(Austring m.fl. 2006: 68).
I den æstetiske læremåde knytter vi følelserne til vores sanselige erfaringer, sådan at vores
indtryk af verden bliver lagret som en helhed af en masse sanseindtryk, følelser og erfaringer.
Denne skabende proces er kernen i den æstetiske læreproces - det centrale er at man omsætter
sine indtryk af verden til medierede udtryk (Austring m.fl 2006:157). Et medie forstås i denne
sammenhæng som et etableret formsprog i form af teater, musik, skulptur, dans, leg og film.
Følgende tre kvaliteter har særlig betydning for den æstetiske læreproces; elevernes stemthed i
processen, en oplevelse af flow samt en god balance mellem arbejdet med form og indhold
(Austring m.fl 2006: 205). Vi forstår det sådan at disse kvaliteter også kan bruges, når man
skal måle på, hvad en god æstetisk læreproces er. Den æstetiske læreproces er af høj kvalitet,
når elevernes fiktive verden i øjeblikket er mere sand end virkeligheden, og jo mere veludviklet
de medierede udtryk er, jo mere udbytterig vil den æstetisk læreproces være (Austring m.fl,
2006:147). Det æstetiske udtryk rummer en sanselighed og følelsesdimension, som er analog
med, men ikke en kopi af den oprindelige følelse, som den er et udtryk for.
Ifølge Mette Boritz er der sjældent efter sådanne undervisningsforløb tvivl om, at eleverne har
lært, rørt, følt og talt om noget, de ikke kunne have gjort hjemme i skolen (Boritz 2011: 98).
De æstetiske læreprocesser taler til alle elever, uanset om de bruger krop, hjerne eller
foretrækker at se, røre og gøre. En stor del af vores æstetiske virksomhed udspiller sig i de
uformelle læringsmiljøer og netop derfor vil museet være oplagte rammer for forløb
omhandlende de æstetiske læreprocesser.

Sammenfatning (Malene og Stefanie)
Vi har nu forsøgt at belyse, hvilken diskurs museet befinder sig i samt hvilke udfordringer
museet er mødt af i nuværende tid. Museet er ikke bare et offentligt videnscenter men et
læringsmiljø, der bidrager til en formidling af vores historie og kulturarv og dermed også den
kulturelle samt dannelsesmæssige udvikling. Dette lærings- og dannelsespotentiale bør dog
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ikke tages som en selvfølge. Spændende og flotte udstillinger kan ikke alene styrke museet
som læringsrum og skabe en undervisning, der står mål med folkeskolens dannelsesideal. Det
centrale ved et museumsundervisningen er ikke at give viden og svar, men at rejse nye
spørgsmål hos eleverne og bringe deres viden aktivt i spil. Netop her har læreren et vigtigt
ansvar. Det er både museets og lærerens opgave at sammensætte et undervisningsforløb, hvor
indholdet er virkelighedsnært og relevant for eleverne. Et undervisningsforløb, der skaber
sammenhæng mellem elevernes erhvervede viden og udstillingens fortælling, og aktiverer
eleverne i deres egen læring. Indhold, mål og formål for museumsbesøget, kan derfor siges at
være den bærende kraft, hvis elevernes læringsudbytte skal kunne kvalitetssikres.
En dialogbaseret undervisning skaber mulighed for netop dette. Eleverne kan komme til orde
gennem den meningsskabende dialog og de autentiske og åbne spørgsmål, men dette kræver en
opmærksomhed på elevernes forforståelse og den kontekst dialogen bliver skabt i. Det er
således ikke ligegyldigt, hvordan man griber dialogen an og hvad den bygger på.
Et andet greb til at aktivere eleverne under et museumsbesøg er den æstetiske læremåde, hvor
eleverne omsætter deres sanselige indtryk til personlige medierede udtryk. De æstetiske
læreprocesser skaber mulighed for en helt særlig og følelsesmæssig oplevelse, og dette kan
skabe en helt særlig dimension til fortiden, hvor eleverne kan forestille sig, hvordan det var at
leve et bestemt sted på en bestemt tid.

Empiri
Vi har nu klargjort, reflekteret over og sammenfattet opgavens teoretiske perspektiver og
begreber. I dette afsnit vil vi analysere og evaluere elevernes udbytte af museumsbesøget, både
med blik for selve processen, men også på produktet, som var en del af samarbejdet med
Arbejdermuseet.
Vi har som før nævnt valgt at tage udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelsesform med
observationer af eleverne i undervisningen på Arbejdermuseet og vi benytter os af et interview
med vores praktiklærer i historie, som observerede undervisningen. Derudover har vi valgt at
lave personal meaning mapping med eleverne og har kategoriseret deres udsagn henholdsvis
før og efter museumsbesøget samt lavet spørgeskemaer til eleverne. Dette er valgt ud fra vores
mål om at finde ud af hvordan historiebevidsthed og faglig skrivning kan styrkes med museet
som kontekst og hvordan æstetiske læreprocesser og dialogisk undervisning har indflydelse på
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disse. Teorien som vi har benyttet til at analysere observationerne, spørgeskemaerne og
interviews er Cato Bjørndahl “Det vurderende øje” og Steiner Kvale “Interview som
forskning” samt evalueringsformen fra personal meaning mapping (Quistgaard 2011:64-70).
Vi analyserer og bearbejder ydermere empirien ud fra vores anvendte begreber og relevante
forskningsartikler.

Empirisk grundlag
Vi vil først skitsere vores 5 ugers undervisningsforløb i historie med de to 4. klasser fra Skolen
på Nyelandsvej. Vores hensigt med dette afsnit er ikke, at give en udførlig beskrivelse af
historieundervisningens indhold og aktiviteter, da dette er vedlagt som bilag 2, men at give et
overblik over forløbets struktur og sammensætning.
Det skal nævnes at vi i alt havde 6 ugers historieundervisning, men vi valgte at tage på
arbejdermuseet to onsdage, første tur med 4.B og den efterfølgende uge med 4.C. Klasserne
mistede derfor én undervisningsgang i historie af to lektioner, og derfor omtaler vi
undervisningen som et 5 ugers forløb.
Med udgangspunkt i citatet: ”Udbyttet af et museumsbesøg bliver indlysende størst, når det
integreres i undervisningen, dvs. at besøget forberedes og efterbehandles – og gerne i
samarbejde med museet” (JAP, 2011:223), har vi bygget vores 5 ugers forløb op omkring
strukturen før-under-efter museumsbesøget. Vi har derfor valgt at dele vores skitsering af
forløbet op i tre afsnit. I afsnittet før vil vi kort beskrive, hvordan vi på 3 uger introducerede
eleverne for emnet ”familien i 1900-tallet” og forberedte dem på besøget på Arbejdermuseet. I
afsnittet under vil beskrive, hvordan eleverne blev undervist inde på museet samt den opgave
de fik udleveret. I afsnittet efter vil redegøre for, hvordan vi efterbehandlede museumsbesøget
og elevernes produktioner.

Overordnede mål for forløbet
Sammentænkt med trinmålene for historie efter 4. klasse har vi følgende mål for forløbet.
Eleverne skal:
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- Kunne fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft
betydning for familiens liv.
- Kunne fortælle om fortiden og producere en bog ud fra historiske genstande, fortællinger og
kritisk refleksion
- Kunne fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv og relatere til egen
livsverden.
- Kunne benytte iPad’en og Book Creator til at producere en historiefaglig tekst
- Kunne formulere historiske fortællinger på baggrund af erhvervet viden
- Kende til de forskellige teksttyper inden for historiefaget - særligt kende til de væsentligste
træk ved erindringsgenren
- Kunne fremlægge et produkt foran resten af klassen

* Før museumsbesøget
Vores undervisningsforløb omhandlende ”Familien i 1900-tallet” startede ud med 3 ugers
historieundervisning, hvor et nuanceret blik på hverdagslivet, traditionerne, arbejdsforholdene,
levevilkårene og familielivet i 1930-50’erne var i fokus. Formålet med denne undervisning var
at den skulle forberede eleverne til besøget på Arbejdermuseet, og give dem den nødvendige
historiefaglige viden omkring emnet. Elevernes læringsforudsætninger vidste vi som
praktikanter ikke meget om på forhånd, men vi vidste at eleverne ikke havde beskæftiget sig
med 1930-50’erne, og at de ikke var blevet introduceret for faglig skrivning i historie før. Da
opgaven inde på Arbejdermuseet omhandlede faglig skrivning med udgangspunkt i
erindringen, var det centralt for os at arbejde med dette inden. Vi brugte en undervisningsgang
på at introducere eleverne for erindringen og dens genretræk, og eleverne skulle gennem en
lille skriftlig produktion få en forsmag på den opgave, der ventede dem inde på museet.
Derudover gjorde vi meget ud af at eleverne skulle kunne identificere sig selv med historien
ved, at spørge ind til deres bedste – og oldeforældres barndom samt deres egne levevilkår. Som
forberedelse til udstillingens ”Børnenes Arbejdermuseum” genstande og visuelle udtryk fik
eleverne til opgave i grupper, at undersøge og finde kilder om et specifikt emne såsom
boligforhold, teknologi, transport, påklædning, ferie og arbejdsforhold. Dette gruppearbejde
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mundede ud i syv fremlæggelser omhandlende hvert sit specifikke emne, og via disse
fremlæggelser fik eleverne en fælles forståelse af emnet familien i 1930-50’erne.

* Under museumsbesøget
Vi besøgte museet over to omgange. Første onsdag med 4.B og den efterfølgende med 4.C.
Begge gange brugte vi den første lektion i klasserne på, at udlevere iPads og introducere
eleverne for Book Creator og makkeropgaven. Formålet med denne lektion var at eleverne
skulle lære app’en at kende, og dermed at ruste dem til den opgave, der ventede dem på
museet.
Under det første besøg på Arbejdermuseet var det aftalt, at Ane fra skoletjenesten og
praktikanten Caroline skulle stå for 30 minutters dialog- og sansebaseret rundvisning med
eleverne. Rundvisningen foregik på den måde at klassen blev delt op i to. Den ene halvdel gik
med Caroline rundt og den anden med Ane. Udstillingen er inddelt i flere forskellige rum, og
eleverne fik ca. 2 min i hvert rum til at kigge og tænke over, hvad rummet viste og skulle
forestille. Derefter samlede Caroline og Ane op gennem en samtale, hvor eleverne kunne byde
ind med deres indtryk og tanker. Den efterfølgende gang med 4.C stod vi selv for denne
rundvisning og vi vil i analysen af dialogen og oplevelsen på museet uddybe, hvilken
betydning dette havde.
Efter rundvisningen fik eleverne udleveret opgaven og den iPad de havde arbejdet med i
klassen. Opgaven lød således; ”I skal forestille jer at i er en person i 1930’erne og lave en
erindring fra en dagligdag. I skal lave erindringen i Book Creator på iPad og den skal
indeholde minimum: forside, 4 sider, 3 billeder og 1 lydfil”. Derefter fik eleverne frie tøjler til
at gå på opdagelse i udstillingen og indsamle indtryk, billeder og lyde til produktionen af deres
e-bog. De måtte benytte sig af alle rum, genstande og udklædning. Dette fik de ca. lidt over en
time til, og efter frokost tog vi tilbage til skolen for at behandle det indsamlede data samt at
finpudse bøgerne.

* Efter museumsbesøget
Efter ca. tre timer på Arbejdermuseet var vi tilbage på skolen, og eleverne fik resten af dagen
(dvs. 3 lektioner) til at færdiggøre deres e-bøger. Her satte de det indsamlede materiale
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sammen i Book Creator, og i slutningen af lektionerne skulle bøgerne vises og godkendes af
os.
I ugen efter skulle eleverne fremlægge deres e-bøger foran resten af klassen. E-bøgerne blev
vist på smartboardet, og eleverne fremlagde ved at læse teksten, afspille lydfiler og forklare
billederne i deres bøger. Efter fremlæggelserne var det resten af klassens opgave at stille
spørgsmål til bogen og give feedback. Eleverne legede derefter ”quiz og byt” med spørgsmål
omhandlende emnet ”familien i 1900-tallet” og arbejdermuseet. Som evaluering på elevernes
oplevelser af forløbet og museumsbesøget, udleverede vi et gradueret spørgeskema med ti
spørgsmål som eleverne skulle besvare individuelt.
I starten af januar blev seks af elevernes produktioner lagt op på Arbejdermuseets hjemmeside.
Som tidligere nævnt har det været en vigtig faktor for processen og elevernes arbejde at
elevernes skulle deles med andre, men da bøgerne var med billeder af eleverne, krævede dette
en særlig tilladelse fra forældrene. Desværre for os og eleverne var det ikke alle forældre, der
skrev under på sådan en tilladelse, og derfor var vi nødt til at vælge seks bøger ud.

Analyse
Analyse af dialogen og oplevelsen på museet (Malene)
I dette afsnit vil vi se nærmere på vores undersøgelse af museumsformidlerens betydning i den
enkelte formidlingssituation samt de redskaber og processer, der har indvirkning på elevernes
læring på museet.
Først vil vi analysere på den 30 minutters dialog- og sansebaserede rundvisning som Ane fra
skoletjenesten og praktikanten Caroline stod for første gang og vi stod for anden gang. I
analysen vil vi udover at benytte os af relevant teori, benytte uddrag fra to interviews med
vores praktiklærer Rasmus i historie og Ane fra skoletjenesten på Arbejdermuseet. Vi vil
derudover inddrage de spørgeskemaer som eleverne udfyldte efter museumsbesøget samt egne
observationer fra museet. Vi har gjort brug af systematiske observationer, hvor vi ved hjælp af
et spørgeskema med gradueret svarskala registrerede det vi observerede. På en skala fra 1-5
satte vi ring rundt om det tal, der angav svaret bedst, og efter hvert spørgsmål var der plads til
at kommentere og uddybe angivelsen på nogle linjer. Eleverne fik udleveret samme type
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spørgeskema, men med nogle andre spørgsmål tilknyttet undervisningsforløbet og
museumsbesøget. Inden de udfyldte dem, talte vi om hvad de forskellige kategorier dækkede
over: 1 synes meget dårligt om, 2 synes dårligt om, 3 hverken dårligt eller godt, 4 synes godt
om, 5 synes meget godt om.
Spørgeskemaerne som vi og Rasmus skulle besvare var udarbejdet med henblik på måling af
elevernes dialog med rundviseren og iPad’en, motivation, samarbejde og aktivitetsniveau på
museet.
Under den første rundvisning på museet med 4.B fungerede vi og vores praktiklærer Rasmus
som observatører, hvor vi på en systematisk ikke-deltagende måde observerede på dialogen
mellem eleverne og Ane og Caroline. Herunder følger en beskrivelse af en observation som
Malene gjorde sig under praktikanten Carolines rundvisning med 12 elever fra 4.B (dvs.
halvdelen af klassen).
”Caroline fører eleverne ind i det første rum i udstillingen, som viser noget omkring
boligforholdene i 1930’erne og vandringen fra by til land. Eleverne får besked på, at de skal
kigge sig omkring og tænke over, hvad rummet viser og forestiller. Hun fortæller eleverne at
de ca. har 2 min til dette, og at de gerne må åbne låger og skabe, men ikke må trykke på de
røde knapper, der afspiller videoklip og lyde. Eleverne udforsker rummet, åbner og lukker
lågerne og taler sammen om det de kan se. Flere af eleverne stiller sig hen til én af de store
røde knapper, og en enkelt elev fristes til at trykke. En film går i gang, og i samme øjeblik
samler Caroline op og indleder til samtale med eleverne. Flere elevers blikke er ikke rettet
mod Caroline imens filmen spiller, men dette ændrer sig da den stopper. Caroline stiller
spørgsmålet: ”Hvad tror I dette rum handler om?”. Tre elever rækker hånden op og Caroline
lader dem svare. Caroline stiller ca. 5 spørgsmål mere, hvor hun spørger ind til dele og
genstande fra rummet. Kun 4-5 elever ud af 12 rækker hånden op imens resten hvisker sammen
eller kigger et andet sted hen. Efter ca. 4 min. fører Caroline eleverne ind i det næste rum.”
(bilag 5)

Ifølge Dysthe er museets største udfordring ved dialog- og samtalebaseret undervisning de
korte tidsforløb og det at eleverne er nye hver gang (Dysthe, 2011: 29). Formidleren kender
ikke eleverne og har derfor ikke indsigt i, hvor meget de ved i forvejen og hvordan de har
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arbejdet med emnet inden. Inden vi tog 4.B og 4.C med ind på Arbejdermuseet, havde vi kort
forinden mødtes med Ane og Caroline for at give dem et indblik i elevernes faglige viden.
Aftalen var at Caroline og Ane skulle gennemføre en dialogbaseret rundvisning jf. Olga Dysthe
ved at stille autentiske og åbne spørgsmål. I ovenstående observation stiller Caroline
spørgsmålet ”Hvad tror I dette rum handler om?”. Selvom spørgsmålet var forholdsvis enkelt
og autentisk, var det kun de samme 4-5 elever, som var aktive under samtalen. Eleverne
virkede nysgerrige og interesserede i udstillingen, men dette afspejlede sig ikke i dialogen. I
besvarelsen af spørgsmål 1 ”I hvor høj grad går eleverne i dialog med rundviseren under
introduktionen?” i spørgeskemaet satte Malene derfor kun ring om 2-tallet, og det samme
gjorde vores praktiklærer Rasmus. Nedenstående er et udsnit fra et interview med Rasmus
omkring besøget på museet, som vi foretog senere på samme dag:
(10:27, bilag 3)
Malene: ”Hvordan opfattede du dialogen på museet?”
Rasmus: [...] ”Caroline virkede rigtig dygtig, men jeg var ikke særlig imponeret over selve
dialogen med eleverne.”
Malene: ”Hvordan kan det være?”
Rasmus: ”Nu oplevede jeg kun Caroline, men de begge er super dygtige kunne jeg forestille
mig og har sindssygt meget viden, og kan det her de nu går og laver, men de har ikke
relationen til børnene”
” Jeg lagde meget mærke til at de kom til at spørge E [specifik elev] hele tiden. Hvor det ville
man som lærer aldrig gøre. Jeg ville aldrig spørge den samme elev hver gang. Jeg tror at man
kan skabe meget mere dialog når man selv står for den. Man kan selv stille de nemme
spørgsmål som man ved alle ved, så man får nogle markeringer på banen til at dialogen
startes.”
Rasmus tillægger i ovenstående interview relationen og kendskabet til eleverne en kæmpe
betydning for en meningsskabende og god dialog, hvor alle elever er aktive.
Disse pointer understøtter også vores observationer fra vores anden tur til Arbejdermuseet med
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4.C, hvor vi selv stod for introduktionen til udstillingen. Introduktionen foregik på samme
måde som Caroline og Anes. Klassen blev delt i to, den ene halvdel gik med Malene og den
anden med Stefanie. 4.C fik ligesom 4.B også tid til at gå rundt og udforske rummene før den
fælles dialog, men forskellen fra sidst var vores måde at stille spørgsmål på. Da vi havde
arbejdet med emnet inden, og dermed kendte til elevernes forforståelse, kunne vi stille åbne
spørgsmål til det eleverne allerede var kendte med. Nedenstående er et lille udsnit fra en
dialogbaseret samtale, der efterfølgende blev noteret ned. Vi har valgt at angive elevernes
navne ved hjælp af deres forbogstav.

	
  

Stefanie: ”Hvad får dette rum jer til at tænke på?
E: ”Jeg kan genkende billedet med familien, der flytter fra land til by, og så kan jeg huske at vi talte om, at
familierne boede i meget små lejligheder ligesom man kan se der”
Stefanie: ”Ja det er små lejligheder, hvordan kan det være?
E: ”Der var mange, som var fattige og så havde de mange børn”
Stefanie: ”Ja, det er rigtigt. Hvis man var fattig var det svært at betale for en større lejlighed.
P: ”Jeg kommer til at tænke på at jeg er glad for, at jeg har mit eget værelse og at jeg ikke skal sove i stuen eller
køkkenet”
Stefanie: Hvem sov da i stuen?
P: ”Det gjorde børnene”

Da vi hverken havde vores praktiklærer eller Ane og Caroline med os rundt, stammer disse
notater udelukkende fra vores egne observationer og besvarelser af spørgeskemaet. Vi
underviste selv imens vi observerede, og vi har derfor observeret på en systematisk-deltagende
måde. Stefanie noterede ned, at mange flere elever markerede sig under denne rundvisning.
Omkring 10 elever ud af 13 var aktive i det første rum, som denne observation er fra. Fordelen
ved at vi selv var på var, at vi kunne spørge mere specifikt ind til de genstande og billeder som
eleverne allerede var kendte med fra undervisningen.
Det skabte undren hos os, at mange flere elever deltog på andet museumsbesøg og det er her
væsentligt at se på vores relation til eleverne i forhold til museumsarbejderne. I en
undersøgelse fra Børnerådet 2009, bliver det klargjort at elevernes trivsel og læring afhænger
af relationen til læreren (Klinge Nielsen 2009:12). Denne relation gjorde os i stand til at stille
de spørgsmål, som vi vidste eleverne kunne svare på og ydermere havde vi kendskab til de
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forskellige elevers kompetencer. I forbindelse med forskning til sin Ph.D. om lærerens
relationskompetence, beskriver Louise Klinge Nielsen, hvordan lærerens viden om hvornår og
hvordan man bør give positiv opmærksomhed, er en vigtig faktor. Derudover nævnes at
eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger hjemmefra og agerer forskelligt i
læringssituationer (Klinge Nielsen 2013 [12]). Dette er en mulig forklaring på undervisningen
anden gang, at vi netop var i stand til at være opmærksomme på elevernes personlige forhold
og viden om deres forhåndsviden. Som det også fremgår af teorien om dialogbaseret
undervisning kræver det tillid og tryghed for at eleverne kan indgå i en dialog (Dysthe
2012:88)
En anden forskel til Caroline og Anes rundvisning var, at vi lod eleverne røre og trykke på alle
ting og knapper. Nedenstående viser to søjlediagrammer over 37 elever fra 4.B og 4.C’s
besvarelser af spørgeskemaet som vi uddelte onsdagen efter museumsbesøget. Diagrammerne
er udarbejdet med henblik på måling af elevernes tilfredshed omkring Arbejdermuseet og
udstillingen. Diagrammerne giver et overblik over, hvilke tal på skala fra 1-5, der var sat flest
ringe rundt om ved besvarelsen af spørgsmålene. Vi har under søjlediagrammerne valgt at
uddrage nogle af elevernes besvarelser i kommentarfelterne. Dette har vi valgt fordi at
elevernes kommentarer giver et godt billede af de fordomme, som typisk er forbundet med
museet samt det eleverne selv forbinder med et godt museumsbesøg.
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Under spørgsmål 1 havde eleverne skrevet følgende i kommentarfeltet:
- T: ”Det var sjovt at klæde sig ud, tage billeder og kigge på hvordan de boede i gamle dage”
- C: ”Jeg kunne godt lide at være der fordi der er flere ting man har lov til end på andre
museer”
-F: ”Det var sjovt fordi man måtte røre ved næsten alle ting”
- X: ”Det var sjovt fordi vi måtte prøve tøj og bruge iPads”
- R: ”Jeg synes det var sjovt at klæde sig og ud forestille sig at man var en fra 1930’erne”
- P: ”Jeg synes det var sjovt at man måtte røre ved tingene. Det plejer man ikke at må”
-

J:

”Det

var

sjovt

- O: ”Det var sjovt,

fordi

at

det

ikke

var

et

normalt

museum”

men det var kedeligt fordi at det var et museum”

2.	
  Hvad	
  synes	
  du	
  om	
  udstillingen	
  "Børnenes	
  
arbejdermuseum"	
  på	
  en	
  skala	
  fra	
  1-‐5?	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  
1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

Under spørgsmål 2 havde eleverne skrevet følgende i kommentarfeltet:
E: ”Det var ret sjovt fordi man kunne lave en masse forskellige ting fx på det der bryggersted”
S: ”Det var sjovt at forestille sig at man var en person fra gamle dage”
A: ”Det var spændende at se og mærke alle mulige ting fra gamle dage”
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B: ”Man kunne rigtig mange ting i udstillingen. Se film, spille flaskespil, prøve udklædning og
så kunne man lege at man var købmand og pantelåner”

Af søjlediagram 1 kan vi aflæse at 17/37 elever satte ring rundt om 5-tallet, 16/37 satte ring
rundt om 4-tallet, 2/37 satte ring rundt om 3-tallet, og 2/37 satte ring rundt om 1-tallet. Ud fra
disse tal kan man samlet set sige, at størstedelen af eleverne fra 4.B og 4.C synes om at være på
arbejdermuseet. Kun to elever havde sat ring rundt om 1-tallet, og hos én af de elever stod
følgende i kommentarfeltet O: ”Det var sjovt, men det var kedeligt fordi at det var et museum”.
Af søjlediagram 2 kan vi aflæse at 21/37 elever satte ring rundt om 5-tallet, 12/37 satte ring
rundt om 4-tallet, mens 4/37 satte ring rundt om 3-tallet. Af disse tal kan vi derfor også aflæse
at størstedelen af eleverne synes om udstillingen.
Det er interessant at læse elevernes begrundelser, som på mange måder understøtter Mette
Boritz og McRaineys teori om, at sanserne kan gøre historien levende og nærværende, og at de
kan få os til at tænke, føle og at huske. Flere elever lægger i deres kommentarer stort vægt på
det, at de kunne få lov til at røre ved tingene og klæde sig ud. Ifølge Boritz er det vigtigt, i det
omfang det kan lade sig gøre, at eleverne får lov til at se og helst røre ved genstande. Der skal
være plads til at eleverne kan gennemgå den æstetiske læreproces.
”Genstande taler til undren, indlevelse og fantasi, og i modsætning til tekst er genstande ikke
skrevet med en specifik modtager eller målgruppe for øje” (Boritz, 2011: 100).
Især sidstnævnte lagde vi mærke til imens vi observerede eleverne. Alle eleverne var uanset
fagligt niveau aktive imens vi var på museet. To elever fra 4.B, som normalt havde svært ved
at skrive og læse, hev genstande og tøj ned fra hylder og bøjler, og da de fik en time til at
indsamle billeder, lyd og tekst til deres e-bog var de nærmest ikke til at komme i kontakt med.
Ifølge Austring og Sørensen (Austring m.fl, 2006: 163) er en æstetisk læreproces er af høj
kvalitet, når elevernes fiktive verden i øjeblikket er mere sand end virkeligheden. Både vi og
vores praktiklærer Rasmus satte ring rundt om 5-tallet i besvarelsen af spørgsmålet ”I hvor høj
grad benytter eleverne sig af museumsgenstandene til at løse opgaven på en skala fra 1-5”.
Da Caroline og Ane stod for rundvisningen måtte eleverne ikke trykke eller røre ved de røde
knapper imens. Observationen af Carolines rundvisning viste at eleverne havde svært ved at
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lade være, hvilket resulterede i at én elev trykkede alligevel. Mcrainey (Boritz, 2011: 101):
”Hvad enten museerne ønsker det eller ej, så spiller sanserne ind, spiller med og endda spiller
imod det budskab og den viden, som museerne gerne vil formidle videre. Allerede før
underviseren har sagt et eneste ord, eller eleverne har læst en tekst, så er de i gang med at
bearbejde utallige indtryk”
Med udgangspunkt i observationerne lod vi eleverne røre og pille ved alt under vores
rundvisning. (Austring m.fl, 2006: 165) For at igangsætte de æstetiske læreprocesser, er det
vigtigt at sansningen hos eleverne bliver stimuleret ellers forsvinder engagementet. Den
æstetiske læreproces er båret af den sanselige lyst, og denne lyst kan nogle gange være et mål i
sig selv. Selvom det umiddelbart kunne virke forstyrrende at lyd og film afspillede imens vi
førte dialogen med eleverne, var det tværtimod en beroligende faktor. Eleverne fik stillet deres
nysgerrighed og deres opmærksomhed blev skærpet. Filmene og lydene blev i stedet brugt som
udgangspunkter til dialogen. Eleverne kunne tale ud fra det de så og hørte og relatere det til
genstandene i udstillingen og deres erhvervede viden fra undervisningen. Dette gjorde også at
eleverne kunne koncentrere sig om, at indsamle materiale til deres bøger i den efterfølgende
time – de kendte til alle lyde, film og genstande og vidste præcis hvilke de ville bruge til
produktionen af deres bøger.
Elevernes kommentarer som ” Jeg kunne godt lide at være der fordi der er flere ting man har
lov til end på andre museer” er en afspejling af, at man tidligere og stadig nogle steder har en
museumskultur, hvor genstandene ikke må røres (Boritz, 2011: 98). Da udstillingen ”Børnenes
arbejdermuseum” lægger op til at de besøgende skal bruges deres sanser, spurgte vi derfor Ane
fra skoletjenesten om, hvorfor de ikke koncentrerede sig om de æstetiske læreprocesser i deres
undervisningsforløb. Dette er uddrag fra en samtale, hvor vi evaluerede på museumsbesøgende
sammen med Caroline og Ane.
Malene: Har I nogensinde tænkt over at lave et undervisningsforløb med fokus på de
æstetisk læreprocesser?
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(00:00, bilag 6)
Ane: [...] ”Det er helt bevist at vi har lavet en udstilling, hvor man kan røre, se og gøre - sådan
så det hele ikke bare foregår igennem en dialog. Det kunne være meget sjovt at lave et
tilsvarende forløb med nogle 8. klasser i børnemuseet for at se, hvordan vil de æstetiske
læseprocesser have indvirkning på dem eller hvordan vil de æstetiske omgivelser have
indvirkning på dem. Men jeg har faktisk aldrig tænkt på at man jo også lige så godt kunne lave
et forløb der simpelthen bare handlede om at styrke de æstetiske læreprocesser”
Ligesom Ane havde vi heller ikke tænkt over, at de æstetiske læreprocesser kunne danne
udgangspunkt for vores undersøgelse. Dog blev de helt automatisk til en del af vores
undersøgelse alligevel, ved at eleverne i høj grad brugte deres sanser til forstå og leve sig ind i
deres fiktive person fra 1900-tallet. Kernen i den æstetiske læreproces er, at man gennem
æstetisk virksomhed omsætter sine indtryk af verden til medierede udtryk (Austring 2006:
144). Den skabende proces er derfor meget central i en æstetisk læreproces. Ud fra dette kan
man på mange måder argumenterer for, at vores forløb læner sig op af den æstetiske læremåde.
Eleverne skulle nemlig først sanse og gå på opdagelse i udstillingen og derefter omsætte
indtryk og sansninger til en e-bog på iPad’en. E-bogen er på den måde blevet til deres eget
personlige udtryk, og dermed også deres egen fortolkning af historien.

Opsummering (Malene og Stefanie)
Da museet danner rammer for vores undersøgelse, har det været vigtigt for os at analysere på
formidlerens betydning samt de processer, der har en særlig indflydelse på elevernes læring,
når de er på museum. Det at bruge museet som kontekst har fyldt meget i vores undersøgelse,
og ovenstående analyse viser at det ikke er ligegyldigt, hvordan man bruger det.
Vi erfarede at dialogen og elevernes oplevelse på museet blev bedre af, at vi selv stod for
rundvisningen. Vores relation til eleverne og kendskab til deres eksisterende viden gjorde, at vi
lettere kunne åbne op for en samtale, hvor der kom mange markeringer på banen. Vi vidste lige
præcis, hvilke personer og genstande fra udstillingen eleverne allerede kendte til, og dette
gjorde det nemmere for os at stille åbne og autentiske spørgsmål. Genkendeligheden og
referencerne til det i forvejen kendte stof viste sig at være altafgørende for dialogen. En anden
ting vi erfarede under de to museumsbesøg, var at eleverne i høj grad brugte deres sanser og at
man ikke måtte forstyrre dem i at gøre dette. Det at give dem frie tøjler til at se, røre, høre og
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trykke gav dem en anderledes oplevelse af det at være på museum. Udklædningen og
genstandene havde stor betydning for deres indlevelse som netop bærer den historie fortælling
frem. Dette kunne især ses under processen og i deres færdige e-bøger.

Analyse af elevernes udbytte af museumsbesøget (Stefanie)
Vi valgte at lægge museumsbesøget midt i undervisningsforløbet og vores før-evaluering er
derfor lagt umiddelbart inden besøget og ikke i starten af forløbet. Dette er med hensigten om
at lade eleverne arbejde med stoffet i klasselokalet og benytte museet som en del af
undervisningen og ikke som introduktion til forløbet.
Metoden vi benytter til at evaluere er personal meaning mapping, herefter skrevet PMM, en
kvalitativ metode til uformelle læringsmiljøer, hvor fokus er på udbyttet af museumsbesøget.
Metoden måler læring og er udviklet i det konstruktivistiske paradigme , hvor viden ses som
noget der bliver konstrueret i flere dimensioner og er unik for hver enkelt der lærer. Vi valgte
at udtage seks elever med forskellige forudsætninger og interviewe dem ud fra den nævnte
metode (Quistgaard 2011:65).
PMM har to trin, hvor man i den første del evaluerer de eksisterende erfaringer og
forudsætninger, ved at lade eleven udfylde en brainstorm med associationer til et udvalgt
ord/frase. Derefter interviewes eleven af læreren omkring sammenhængen i disse opfattelser og
der forsøges at skabe en forbindelse mellem disse associationer i under- og overkategorier,
hvor læreren tegner på brainstormen (Quistgaard 2011:66).
Anden del af undersøgelsen foregår efter museumsbesøget, hvor det evalueres hvordan elevens
kundskaber, tanker og meninger kan have ændret sig i interaktionen med udstillingen.
Proceduren fra første trin gentages, hvor eleven udfylder en brainstorm og læreren anvender
samme spørgeteknik. Vi ender dermed ud med to ark papir med elevens kundskaber før
museumsbesøget og efter.
Andet trin af metoden lå i slutningen af forløbet efter at eleverne havde arbejdet videre med
stoffet tilbage i klasselokalet (efterbehandlingen).
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Fremgangsmåde
Vores hensigt med PMM med efterfølgende interviews med eleverne var, at undersøge om
elevernes bearbejdelse af emnet i undervisningen og på museet, kunne have bidraget med ny
viden og øget forståelse, herunder om elevernes historiebevidsthed var blevet styrket.
Da vi skulle interviewe eleverne første gang fik de udleveret et stykke A4 papir med sætningen
”familien i 1930’erne” hvorefter de hver fik to minutter til at skrive løs. Det blev klargjort for
eleverne inden opgavens start, at der ikke findes nogle korrekte eller forkerte svar og at de efter
de to minutter ville få mulighed for at forklare deres stikord/sætninger.
Efter de to minutter forsøgte vi at sætte udsagnene sammen og endte ud med overkategorier
indenfor emnet og forklaringer på de stikord som stod alene.
Ud af de seks elever, som vi lavede interviewet med første gang var kun fire tilstede i anden
del af interviewet og det er disse fire elevers PMM vi tager udgangspunkt i analysedelen. Vi
havde niveauinddelt eleverne på baggrund af hvordan præsterer fagligt i undervisningen. Dette
har vi gjort ud fra egne og vores praktiklæreres erfaringer. De fire PMM er udfyldt af en stærk
dreng, to middel piger og en svag dreng.

Dataanalyse
I denne del af analysen er der opstillet fire dimensioner for at måle elevernes udbytte af
museumsbesøget: omfang, bredde, dybde og beherskelse. Omfanget udgøres af antallet af
ord/sætninger, som eleven har skrevet på papiret. Bredden er udgjort af antallet af kategorier,
som ordene/sætningerne kan inddeles i. I dybden ser vi på hvor komplekst og detaljeret
indholdet er og elevernes beherskelse vurderes ud fra en overordnet sammenligning af de to
ark papir, hvor vi blandt andet kigger efter fagord og nuancer. Kategorierne dybde og
beherskelse vurderes på en skala fra 1-4, hvor 4 er det maksimale (Quistgaard 2011:66-67).
Herunder uddyber vi resultaterne af de fire dimensioner samlet set hos de fire elever, hvorefter
der vil blive set på detaljerne hos de enkelte elever for til sidst at fortolke resultaterne ud fra
vores teori og begreber.
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Middelpige 2 interview inden museumsbesøg

Middelpige 2 interview efter museumsbesøg
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I omfanget af elevernes udbytte ser vi hos to af eleverne en stigning af udsagn og hos de andre
to det samme antal på begge ark. De to elever som har flere udsagn anden gang er en svag
dreng og en middel pige.
Bredden i kategorier indenfor udsagnene øges hos alle fire elever, hvoraf den svageste går fra
2-6, middelelev 1 fra 3-5, middelelev 2 fra 3-4 og den stærke fra 4-5. Udover at antallet af
kategorier stiger, kan vi se på den svage drengs kategorisering, hvor det før handlede om ferie
og legetøj, er der i anden omgang kommet mere fokus på boligforhold, arbejde, børn,
madlavning, indkøb og transport.
Det har for middelpige 1 ændret sig fra at omhandle børn, køn og arbejde til kategorier som
politik, boligforhold, påklædning, leveforhold og økonomi. For den stærke dreng er der også
sket en ændring i hvilke kategorier han skriver på papiret, hvor det i første interview var skole,
børn, udseende og økonomi er det efter museumsbesøget leveforhold, arbejdsforhold,
økonomi, børn og frihed.
Dybden af viden hos eleverne, hvor vi ser på detaljerne i udsagnene, stiger hos tre af eleverne
fra 2-4, hvor det hos den stærke dreng er en konstant på 3. Der er hos tre af eleverne sket en
forandring i form af længere sætninger og mere komplekse og detaljerede forklaringer. Hos
middelpige 1 første gang blot stod “manden høstede korn” stod der anden gang “faren
arbejdede i marken eller på en flaskefabrik, pantelåneren, danseskolen”. Hos middelpige 2 var
der den første gang skrevet sætninger som “når man kom hjem fra skolen skulle man arbejde”
og ”det var ikke alle piger der gik i skole” hvor der i anden omgang skrives ”mange boede i
små huse næsten på størrelse med mit værelse” og ”mange kunne godt lide en statsminister
ved navn Stauning fordi han hjalp de fattige”. Hos den svage elev er der eksempler som ”man
klatrede i træer” og ”man holdt kartoffelferie” den første interviewgang og anden gang var det
udsagn som ”de havde et toilet i gården” og ”børnene havde et arbejde da de var 7 år”.
Elevernes beherskelse og den overordnede sammenligning giver os et indtryk af at der hos tre
af eleverne er sket en fremgang i brugen af mere nuancerede beskrivelser samt flere
fagord/begreber og sammenligninger med samtiden. Fagord og andre fraser som eleverne
første gang nævnte var blandt andet: kartoffelferie, fattig, rig og eftermiddagsskole og i anden
omgang: pantelåner, flaskefabrik, statsminister, købmand, boligforhold og moderne.
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Elevernes PMM har i alle tilfælde fået flere nuancer i form af refleksioner omkring egne
leveforhold i forhold til 1930’erne, forskellen i økonomiske midler hos folk i 1930’erne og
eksempler på forskellige arbejdspladser. Eleverne skriver udsagn som ”mange drenge havde
en hård arbejdsdag næsten mere end de kunne klare”, ”der var meget stor forskel på at være
rig og fattig” og ”dårlige boligforhold for de fattige”.

Fortolkning af resultater
Selve rammen for denne undersøgelse startede allerede i klasselokalet de 3 undervisningsgange
inden museumsbesøget. Eleverne arbejdede i grupper omkring forskellige opgaver og ofte med
Cooperative Learning2 som ramme. Da det første interview fandt sted, havde eleverne allerede
en historisk viden omkring emnet ”familien i 1930’erne” og havde arbejdet med faglig
skrivning i form af en PowerPoint præsentation og der var derfor allerede en bred viden at
spore, hvilket betød at eleverne på museet vil have en forforståelse for det historiske stof. Dette
var vores hensigt i forhold til at undersøge om elevernes historiebevidsthed kunne styrkes med
de sansebaserede indtryk og den dialog som museet tilbød. Den konstruktivistiske tilgang til
læring er i dette henseende væsentlig, da eleverne bearbejder deres indtryk ved aktivt at bruge
sanserne imens de kommunikerer med læreren og hinanden (blivklog.dk [13]).
Det bliver tydeligt at se hvordan eleverne på interviewarket fra anden gang, efter
museumsbesøget, nævner ting, de har set på museet og sætter det i sammenhæng, med det de
har lært i undervisningen i klassen. Den stærke dreng skriver ”nu ved jeg nogenlunde præcist
hvordan en rig familie levede”, ”jeg troede man levede mindre moderne” og den svage dreng
noterer ”de købte mad i en købmandskiosk”, ”de havde ikke så meget legetøj som mig”.
For at elevernes historiebevidsthed kan fremmes, kræver det at historiefaget er meningsfyldt
for eleverne og har betydning for netop deres liv, og derfor er det en nødvendighed at trække
det som former deres viden ind (Lund 2009:37). I dette tilfælde drager eleverne deres egen
hverdag ind i forhold til det de lærer om 1930’erne på museet. Det er sammenligninger
omkring bolig, økonomi og legetøj eleverne gør sig på interviewarket og der er her et tydelig
samspil mellem elevernes fortolkning af fortiden og nutidsforståelse. Det er alle faktorer som
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Cooperative Learning handler om arbejdsstrukturer, hvor eleverne skal samarbejde og være aktive i
undervisningen. CL henvender sig til eleverne med individuelt relevant indhold og er samtidigt fysisk.
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eleverne oplever i deres egen hverdag; at foretage indkøb, lave mad, have et værelse og
redskaber til leg og socialt samvær.
For at udvikle historiebevidstheden i historiefaget er det centralt at den historieskabende
aktivitet bærer præg af de enkelte menneskers konkrete socialitet og historicitet (Jensen
2003:379). Det er hermed disse emner, som eleverne beskriver, der gør det muligt for dem at
identificere sig selv og deres eget liv med det historiefaglige indhold og skabe en forbindelse til
fortiden som der senere i livet fører til en øget handlekraft.
”Erindring og forventning er med til at forme menneskelig handlen” (Jensen 2001:8)
Ud over at eleverne på museet brugte deres sanser og fik et indblik i livet i 1930’erne ved at se
genstande, skrev de under besøget også faglige tekster på deres iPads. Efter at de i gruppen var
blevet enige om hvilke billeder, der skulle på de enkelte sider, sad eleverne og skrev
erindringsteksterne ned i e-bogen. I afsnittet under ”faglig skrivning” står der beskrevet,
hvordan det for eleverne kan skabe en dybere faglig indsigt, ikke kun at læse faglige
historietekster, men også selv producere dem. Det ville ikke være muligt for eleverne at skrive
historisk stof, uden at have forstået faget og indholdet (Olsen 2012). I forbindelse med PMM
kan denne aktivitet have haft betydning for deres øgede viden om emnet og ydermere deres
historiebevidsthed. Den erkendelse eleverne skulle opnå igennem skrivning af deres egen
erindring, har formentlig bidraget til en dybere forståelse og bedre beherskelse af emnet og en
udvikling af historiebevidstheden igennem den historiske fortælling, der netop skaber
identifikationsmuligheder hos eleverne (JAP 2012:128). En af eleverne skriver på
interviewarket anden gang ”de havde meget anderledes tøj end det vi har i dag” og hun laver
her en sammenligning af fortidens og nutidens påklædning, hvilket er en identificerbar ting for
en 10-årig. Ved at klæde sig ud på museet for at leve sig ind i tiden og at tage billeder og skrive
i e-bogen, kan hendes historiebevidsthed være blevet styrket jf. JAP. Dette vil sige, gennem
den faglige skrivning og æstetiske læreprocesser, som museumsrummet tilbyder.
Eleven skriver også: ”der var meget stor forskel på at være rig og fattig”, som hun ved
interviewet fortæller mig, hænger sammen med udtalelsen om Stauning, som hjalp de fattige.
Hun fortæller derudover, at vores statsminister i dag er fra samme parti som Stauning. Det
fremgår af hendes svar, at hendes forståelse af menneskelivet og samfundslivet dengang og nu,
har påvirket hendes historiebevidsthed gennem lære- og interaktionsprocesser på museet, som
netop er med til at udvikle denne (Jensen 2012:25).
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Med dette fokus på historiebevidsthed, museet og den faglige skrivning kan man ikke udelukke
at det kan have haft betydning, at eleverne brugte iPad’en som redskab til deres proces og
produkt. Derfor vil det næste afsnit tage sit udgangspunkt i den multimodale funktion og
elevernes produkter, for at skabe en sammenhæng til dette.

Analyse af processen og elevernes produkt (Malene og Stefanie)
I dette afsnit vil vi se nærmere på elevernes skriveproces samt de færdige produkter eleverne
endte op med. I forrige i afsnit analyserede vi på elevernes dialog og oplevelse på museet, og vi
vil nu analysere på elevernes færdige e-bøger samt museets og iPad’ens betydning for disse.
Til dette vil vi benytte os af vores egne strukturerede observationer samt vores historielærers
besvarelser af spørgeskemaet. Vi har derudover interviewet Rasmus omkring hans brug af
museet samt hans tilgang til faglig læsning og skrivning i historiefaget.
Som tidligere nævnt vidste vi på forhånd, at eleverne ikke havde arbejdet med faglig skrivning
i historiefaget før. Nedenstående er et uddrag fra et interview med Rasmus, hvor vi spørger ind
til dette. Interviewet er foretaget i slutningen af vores praktik dvs. efter vi har været på museet.
(04:01 bilag 4)
Malene: Har du arbejdet med faglig læsning i historie?
Rasmus: Ja det har jeg. For det første fordi det skal vi, for det andet så bruger jeg internettet
rigtig meget i min undervisning, og der får de lov til selv at undersøge. Vi snakker meget om
hvordan det er bygget op, hvad der er relevant, hvad vi kan bruge osv, så jeg bruger det rigtig
meget, og det er også super godt at kunne – især i et fag som historie, hvor der er sindssygt
meget læsestof.
(04:38)
Malene: Hvad med skrivning?
Rasmus: Nej, det har jeg altså ikke brugt særlig meget. Sidste år brugte vi det stortset ikke.
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Der vurderede jeg sammen med dem i historie, at de ikke var der endnu til at vi virkelig kunne
behandle det. Rent danskmæssigt var de slet ikke klar til komme ind i det her. Vi brugte det lidt
i år, hvor har fået nogle opgaver hvor de skulle opstille nogle ting og udfylde nogle kriterier,
og senest der lavede de en fremlæggelse med en planche, hvor der skulle noget faglig tekst på
– noget indhold og ikke bare billeder. Det var faktisk det eneste. Men tanken er at vi senere i år
skal lave i gang med at lave flere fremlæggelser og flere powerpoints med tekster. De skal selv
have fremskaffet noget tekst ligesom i har gjort nu her.
Malene: Så det er første gang de møder den her type skrivning?
Rasmus: Ja, det er det.

Af dette interview kan vi uddrage at klasserne har arbejdet med faglig læsning i historie men
ikke faglig skrivning. Rasmus begrunder dette med, at eleverne ikke havde de nødvendige
danskmæssige færdigheder.

I ’Fælles mål 2009’ påpeger Undervisningsministeriet at

skrivning og læsning er en opgave, der bør og skal løftes i alle fag. (Abildgaard 2013: 148)
Sten Larsen fremhæver, at det er den enkelte faglæreres opgave at gøre fagets forskellige
teksttyper til emne i historieundervisningen, men at det nødvendigvis ikke bør være
teksttypernes sproglige og grammatiske kendetegn, der bør være i fokus hver gang.
Eksempelvis fremhæver han at en styrket læse – og skrivefærdighed i historie ikke er et mål i
sig selv, men midlet til en større historisk forståelse. Man kan ud fra dette perspektiv
argumentere for, at elevernes manglende danskfærdigheder ikke bør være en hindring for
arbejdet med faglig skrivning i historieundervisningen. Målet med skrivning i historie bør i
stedet være at højne elevernes muligheder for at forklare og forstå fagets hensigt og sproglige
fagbegreber.

iPad som multimodalt redskab
Igennem elevernes folkeskoletid vil de med sikkerhed møde både faglig læsning og skrivning i
fagene, både med bøger, internettet, tekstbehandling med it og skrivning i hånden. De fleste
elever vil allerede hjemmefra være vandt til at bruge computer, tablets og smartphones til at
redigere billede, lyd og tekst og de er trænede i et multimodalt tekstlandskab af anderledes
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udtryksformer. Vi mener derfor, at det danner en naturlig kobling fra deres livsverden til
skolen at benytte disse redskaber i en undervisningssammenhæng.
Når man arbejder med de digitale medier, kan det være en måde at arbejde med nye og
anderledes læringsformer. Disse læringsformer kan være mindre formelle end det
klasseværelset tilbyder med tavle, blyant og papir, men det er også væsentlig at have øje for
den udfordring det er at benytte dem. Lærerens rolle ændres til en mere konsulentlignende
rolle, hvor man gennem åbning af den kreative proces hjælper eleven.
I vores undervisning var meningen med iPad’en at den skulle motivere, bringe noget nyt og
ekstra til elevernes kreative proces med den historiske fortælling og inddrage eleverne i form af
medbestemmelse af indholdet i undervisningen. En elev skriver på spørgeskemaet om brugen
af iPad: ”Jeg havde det rigtig fint med at vi brugte iPads. Det har vi aldrig prøvet før så det
var lidt nyt” og beskriver her hvordan en ny vinkel på undervisningen i form af et multimodalt
medie som redskab kan gøre en forskel.
To elever skriver om opgaven med iPad’en: ”det var fedt at vi måtte gå alene rundt og selv
bestemme hvilke ting vi ville bruge til vores bog" og "det bedste var at vi selv måtte bestemme
hvad vi ville tage billeder af og hvad historien skulle handle om". Disse to udsagn vidner om,
at eleverne har følt medbestemmelse og frihed til at løse opgaven på museet og efterfølgende i
klasselokalet.
Historiefaget er barn af skriftkulturen og her åbner it op for en række muligheder i
undervisningen, i forhold til læsning og skrivning. Det medierede indhold, altså
multimodaliteten, giver plads til varierede erkendelsesformer, der giver eleverne mulighed for
at afprøve og eksperimentere (JAP 2011:205-206). I grupperne skulle eleverne skrive på iPad,
tage fotos og indtale/optage lyd og sætte det sammen til en samlet fortælling.
De digitale skriveredskaber, her som iPad’en, har indflydelse på stofliggørelsen af
fortællingen, hvor tekst og skrift fortæller verden og billede og lyd viser verden. Det giver altså
eleverne mulighed for flere udtryksformer med den multimodale tekst, som de producerede
som e-bog. En elev skriver på spørgeskemaet om at bruge iPad’en på museet: ”altså, det var
sjovere at bruge iPad end papirer og computer fordi iPad er nem at bære og man kan tage
billeder, optage lyd og skrive samtidigt” og en anden elev skriver ”det var sjovt og så skulle vi
ikke gå rundt med PC. iPad’en kunne vi have med over det hele”. Denne funktion af iPad’en
som bærbart medie, viste sig at være en anden faktor i forhold til undervisningen. Det var nemt
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for eleverne at gå rundt med dem på museet, klappe dem sammen da tiden var slut og tage det
hele frem igen hjemme på skolen. Derudover rummer den muligheden for at gemme billede,
lyd og tekst et og samme sted. Hvor man ellers kunne skabe præcis den samme opgave med en
smartphone og computer, gav iPad’en en anden fleksibilitet og helhed ifølge eleverne. En elev
beskriver det således: ”Det var sjovt at bruge en iPad i stedet for at slæbe en kæmpe PC med
sig eller sidde og skrive med blyant på papir. I bogen skulle der også være billeder og lyd” og
bekræfter således ovenstående.
Under elevernes selvstændige gruppearbejde på museet vurderede vi deres aktivitetsniveau, og
her er lærerens udtalelse ved interviewet:
(00:03 bilag 4)
Malene: Hvor højt er elevernes aktivitetsniveau under arbejdet med opgaven?
Rasmus: ”Jeg har for det første givet dem en 5’er, for langt størstedelen de var jo aktive, og de
gik jo faktisk bare i gang med opgaven. Der var heller ikke de store spørgsmål, det var bare
afsted, ud og undersøge, klæde sig på, tage billeder osv. Jeg har skrevet at der var en god støj
– god arbejdsstøj og god arbejdsmoral. De var rigtig gode.”
Denne selvbestemmelse motiverede flere af eleverne og størstedelen var, ud fra
observationerne fra læreren, meget aktive under museumsbesøget og fik alle produceret en ebog. Den således rammesatte, men også frie opgave, viste sig dog efter elevernes
fremlæggelser, at bidrage til nogle elevers meget frie fortolkning af historien og brug af fantasi
i en grad, der gjorde at genren ikke blev overholdt og at bøgerne ikke virkede troværdige i
forhold til, at det skulle være en erindring fra 1930’erne i Danmark. Her kan man diskutere om
det var processen eller produktet, som i sidste ende var målet, og om de to drenge kunne have
udviklet deres historiebevidsthed ved at skabe en historisk e-bog, selv om resultatet ikke
matchede opgaveformuleringen. De to elevers e-bog overholdt ikke erindringsgenren, men
indeholdte stadig historiske elementer og var færdigproduceret med billeder, tekst og lyd
ligesom de andre elevers. Det er værd at bemærke, at de i dialogen ved fremlæggelsen selv
blev opmærksomme på de ukorrekte genretræk i deres bog. Denne evaluering kan i sig selv
have haft betydning i forhold til at lære dem at reflektere over og argumentere for deres valg.
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Dette leder os til næste del af analysen af iPad’ens funktion; selve produktets udformning og
efterbehandlingsprocessen med fremlæggelser.

Produktet
For at kvalificere elevernes produkter, havde vi planlagt en undervisningsgang med
fremlæggelser af e-bøgerne og efterfølgende evaluering. Eleverne fik lidt tid til at forberede sig
og samledes derefter foran smartboardet i en halvcirkel. Præsentationerne af e-bøgerne blev
opfulgt af spørgsmål og kommentarer fra de andre elever og praktikanterne.
Et udsnit fra Stefanies observationer:
E stiller sig op ved smartboardet alene, selvom det andet gruppemedlem ikke er tilstede. Hun
vender sig mod sine klassekammerater. Hun smiler og starter med at fortælle: ”altså, det er
bygget op som en dagbog og jeg fortæller jer nok lidt om hvorfor vi har gjort det på den her
måde”. Hun starter med at læse overskriften, viser og læser derefter bogen højt side for side.
Undervejs forklarer hun de andre elever svære ord, som de spørger om, fx hvad ”at snolde” og
”kaffeerstatning” betyder. Til slut klappes der.
Fremlæggelserne var både en social læringsproces for eleverne, hvor de lyttede og var
opmærksomme på hinandens produkter, men de fik også brugt deres mundtlighed og visuelle
og kropssproglige kompetencer i forhold til det historiefaglige indhold og formidlingen af
deres erindringer. Det var alle dele af punkterne i vores mål for undervisningen, at eleverne
skulle producere en bog og mundtligt formidle og reflektere over genren og produktet. Når
man er engageret både visuelt, taktilt, mundtligt og på andre sanselige måder bidrager det til en
kropslig læringsproces for mestringen af sproget og senere skriften (Ihde, Asterisk 2012:14). I
forhold til at eleverne benyttede iPad’en til at producere og præsentere en interaktiv bog, kan
det ifølge Don Ihde forstås som, at en iPad er lettere at bruge end en bog, da den taler for sig
selv, hvor en bog kræver enorm opmærksomhed for at kunne læses. Det samme kan vi se
gælder produktionen af en bog eller en e-bog i forhold til at skabe en sammenhængende og
forståelig ”tekst”, her var 48 elevernes e-bøger færdige og klar til at blive læst efter 5 lektioners
grundigt arbejde.
I vores forløb med skrivning, havde vi fokus på elevernes forståelse af erindringsgenren samt
deres indlevelsesevne og fortolkning af historien. I vurderingen af deres e-bøger har vi derfor
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ikke fokuseret på elevernes sproglige og grammatiske færdigheder, men deres evne til at
fortolke historien og sætte den i relation til deres egen verden.
De to bøger som vi her refererer til er vedlagt som bilag 7 og herunder er en dobbeltside fra
hver.

Udsnit fra bog 1 og bilag 7
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Bog 1 indeholder en præsentation af personen og derefter beskrives baggrunden med
uddybelse af familieforhold, som understøttes af billeder. Erindringen er bygget op med en
dagligdagsbeskrivelse med detaljer som ”Reichs kaffe” med tilhørende forklaring.
Eleverne viser en forståelse af fortidens familieliv og problematikker, som udfordringerne ved
at tjene penge til en stor familie . Da der fortælles om broderens ulykke understøttes dette med
en lydfil og der kommer en yderligere uddybning af problemet og løsningen. Spændingen som
eleverne formår at opbygge gør erindringen levende. I henhold til teorien om den historiske
fortælling giver erindringen gode identifikationsmuligheder for eleverne, der også får beskrevet
hvordan legetøj var et privilegium og at tiden til leg var knap. Erkendelsen hos eleverne, som
kan spores af en indsigt i tidens problemstillinger og deres kreative tænkning, er i tråd med den
historiske fortællings udtryksformer. Ydermere har de i forhold til billederne reflekteret over
brugen af det tøj, der var tilgængeligt i udstillingen.
Bog 2 beskriver fra første side miljøet og dette understøttes med billeder. Bogen giver et
perspektiv på datidens leveforhold i form af arbejde, økonomi og politik. Erindringen beskriver
hvordan Stauning hjalp de fattige til bedre levevilkår og forskellen på rig og fattig tydeliggøres
med billeder og tekst. Det politiske perspektiv som eleverne benytter, endda med en forklaring
omkring økonomi, rummer deres forestillinger om livet dengang og derigennem deres
forståelse af datiden. Deres analyse af de riges og fattiges levevilkår bliver uddybet flere gange
og senere i bogen vises en erkendelse af statsministerens indflydelse på de fattiges liv.
Erindringsgenren skal rumme en personlig vinkel, hvilket begge bøger viser. Dette kan være
glædelige, sørgelige eller sjove beretninger om episoder, der har haft betydning for personen. I
disse to e-bøger beskrives både glæde, sorg og sjove episoder og eleverne viser refleksion over,
hvordan det former personen og dennes liv. Af det eleverne har skrevet ned rent
indholdsmæssigt, er der i forhold til teorien om faglig skrivning, en forbindelse til den
historiske viden, som eleverne viser at beherske.
De fremtrædende forståelser omkring 1930’erne, som vi ser i disse to bøger, er identificerbare
for eleverne og relevante i forhold til deres eget liv og samtid og giver med disse perspektiver
inkorporeret i deres historiske viden, mulighed for at udvikle en handlekraft i fremtiden, som
netop er en del af historiebevidstheden (Jensen 2001:8)
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I forhold til elevernes egne forståelser kan det betyde at de har fået et indblik i og en dybere
forståelse af menneskelivet og samfundet, hvilket er en vigtig del af historiebevidstheden.

Sammenfatning (Malene og Stefanie)
Den faglige læsning og skrivning havde eleverne ikke før arbejdet med, og det var med
begrundelsen at deres danskmæssige fagligheder ikke rakte til det. Da det gælder alle fag at
benytte disse indgangsvinkler til fagets tekster og udtryksformer, uden fokus på de
grammatiske færdigheder, kan vi efter arbejdet med faglig skrivning se at eleverne har været i
stand til at producere et historiefagligt produkt. Dette betød at de gennem den multimodale
udtryksform havde mulighed for at udvikle deres historiske bevidsthed og historiske viden.
iPad’en havde som redskab flere funktioner, den var fleksibel og kunne både indeholde billede,
lyd og tekst som på en gang kunne sættes sammen og danne ramme om elevernes forestillinger
og kreative udtryk, med forskellige skrivemåder. Det færdige resultat af bøgerne giver et
indblik i at elevernes forestillinger om datidens historie i forhold til samtidsforståelse blev
bearbejdet og førte til nye erkendelser. Præsentationerne af bøgerne gav anledning til at også
mundtligheden hos eleverne blev sat i spil i form af uddybende spørgsmål og forklaringer. De
emner som eleverne behandlede var i tråd med deres forforståelser af datiden og gav mulighed
for identifikation og yderligere indsigt. Den historiske fortælling som genre i historiefaget gav
med skrivning og kreativitet gennem et multimodalt medie eleverne selvbestemmelse indenfor
de givne rammer, hvilket flere elever udtrykte begejstring for. Opgaven gav dog også enkelte
elever udfordringer i form af at navigere i emnet med deres forståelser af historien.

Kritik af undersøgelsesmetode (Malene og Stefanie)
Vi har i løbet af vores bacheloropgaves tilblivelse måtte erkende, at der er mange interessante
aspekter

i

det

at

inddrage

et

alternativt

læringsrum

som

Arbejdermuseet

i

historieundervisningen. Vores undersøgelse har båret præg af en lyst til at undersøge forløbet i
dybden, og under behandlingen af vores empiriske materiale måtte vi indse, at vi havde langt
mere empiri, end vi kunne nå og havde plads til at behandle. Dette skyldes også, at vi startede
ud med et meget bredt problemfelt, hvor vi var åbne overfor alle inputs og perspektiver. Vi har
hele tiden været bevidste om, hvad vi ville undersøge, men da vores problemformulering først
blev fastlagt et godt stykke inde i forløbet, har vi måtte ændre nogle ting undervejs. Det at gå
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fra feltarbejde til en systematisk og struktureret bearbejdelse af data har dog også haft sine
fordele. Vi har undersøgt en masse ting, og valgt det ud som vi fandt mest interessant og
relevant for besvarelsen af vores problemformulering.
Der hvor vores arbejdsmetode har været pragmatisk, har dette haft betydning for vores
udvælgelse af teori, da vi eksempelvis fik vi først øjnene op for de æstetiske læreprocesser
under processen. Vi fandt efterfølgende ud af, at det kunne have været interessant at kigge
endnu nærmere på deres betydning for elevernes læring.
Det at vi har koblet os på et projekt med et allerede eksisterende grundlag, har både vist sig at
være en styrke og svaghed. Ane, Linda og Caroline fra skoletjenesten har været nogle rigtig
gode og dygtige samarbejdspartnere og projektbeskrivelsen af ”Læs, leg og lær med historien”
er gennemtænkt og gennemarbejdet. Da selve gennemførelsen af deres projekt først ligger i
januar, og dermed efter afleveringsfristen af vores bacheloropgave, har vi af den grund ikke
kunne inddrage observationer fra deres testforløb. Det kunne have været interessant at se,
hvordan deres praksis så ud samt hvad testklassernes elever og lærere synes, om at arbejde med
faglig læsning og skrivning i museale rammer. Dette kunne bidrage til et endnu større empirisk
grundlag. Dog har vores begejstring for deres projektbeskrivelse også betydet, at vi ikke har
forholdt os særligt kritiske til undersøgelsen og deres teoretiske grundlag. Det kritiske blik fik
vi først klargjort, da vi efter museumsbesøget første gang undrede os over, hvorfor kun få af
eleverne deltog i dialogen på museet og om det kunne have en anden grund end den
dialogbaserede undervisning. Da eleverne på andet besøg, hvor vi stod for dialogen, var mere
deltagende i dialogen, som ikke var specielt anderledes, måtte vi dermed inddrage andre
faktorer, såsom relationen, rammerne og forforståelsen. En undersøgelse fra Børnerådet 2009
beskriver hvordan relationen til læreren er altafgørende for trivsel og læring hos eleverne
(Klinge Nielsen 2009:12 [12]). At vi kunne navigere indenfor nogle bestemte rammer, hvor vi
specifikt kendte eleverne og deres viden, gav anledning til kritik af den dialogbaserede tilgang
uden at tage forbehold for relationen.
Den største udfordringen ved at benytte sig af observationer er, at der ikke findes ”rene
observationer”. Forventninger kan blive selvopfyldende (Boding m.fl, 2010: 48). Vi forventede
eksempelvis at den dialogbaserede rundvisning ville blive bedre af, at vi selv stod for den, og
dette fik vi bekræftet. Dog blev dette kun bekræftet igennem egne systematisk-deltagende
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observationer, og det ville derfor have været optimalt, hvis vores praktiklærer Rasmus eller
Ane og Caroline også havde observeret os. Det var dog helt bevidst at vi tog alene med
eleverne på museum anden gang. Dette gjorde vi for at få et realistisk billede af det at være på
tur med en klasse, hvor der kun er to lærere til rådighed.
Til at måle elevernes tilfredshed af undervisningsforløbet og besøget på museet, benyttede vi
os af spørgeskemaer med en gradueret svarskala fra 1-5 (Bjørndal 2009:110). Dette gjorde vi
da vi ønskede en indikation og ikke en objektiv repræsentation af elevernes oplevelse.
Ulempen ved at bruge spørgeskemaer er, at der gives mindre lejlighed til at indsamle
dybdegående information samt det at man ikke har muligheder for at få opklaret uklarheder og
misforståelser. Nogle af eleverne blandede spørgsmålene sammen. Det var eksempelvis
tydeligt at elevernes samarbejde med makkeren havde stor indflydelse på besvarelser af
spørgsmålene omhandlende Arbejdermuseet og udstillingen. Nogle elever satte ringe rundt om
de lave tal fordi de ikke var tilfredse med makkerens indsats eller samarbejdet. Dette viser at
humør og velvære kan have stor indvirkning på besvarelsen af spørgeskemaet.

Konklusion (Malene og Stefanie)
Vores mål med opgaven var at undersøge, hvordan elevernes historiebevidsthed kunne styrkes
gennem faglig skrivning i historieundervisningen med særligt fokus på museet som kontekst.
Vores empiri har skærpet vores fokus på de omstændigheder og rammer omkring
museumsbesøget, som man som lærer bør tage forbehold for.
Igennem analyse og vurdering af tre forskellige undersøgelser, med hvert deres faglige og
pædagogiske fokus, blev det tydeligt for os hvordan disse spiller sammen. Det blev klart for os
at formidlerens rolle og relation til eleverne på museet, havde en indflydelse på deres mulighed
for at gå i dialog i undervisningen. Vi erfarede gennem analysen, at det havde stor betydning,
at vi som praktikanter havde kendskab til elevernes erfarede viden og forforståelser, når vi
åbnede for dialog. Derudover var vi i stand til at stille uddybende spørgsmål til det kendte stof.
Ydermere viste det sig, at elevernes indlevelse i historien, gennem deres sanser og de æstetiske
læreprocesser,

medvirkede

til

det

færdige

produkts

udformning

og

styrkelse

af

historiebevidstheden. Herunder viste det sig i analysen af den faglige skrivning i historie, at
elevernes brug af den multimodale udtryksform som iPad’en tilbød, gav anledning til dybere
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historisk viden. Dette var på trods af, at eleverne ikke tidligere havde mødt faglig skrivning i
historie. Det bliver her klargjort at elevernes grammatiske færdigheder ikke er centrale for
arbejdet med faglig skrivning i historie. Det er elevernes fordybelse i det historiefaglige
indhold, der medvirker til udviklingen af historiebevidstheden. Det kan derfor vurderes, at
gennem den historiske fortælling med faglig skrivning og et multimodalt udtryk, er det
lykkedes eleverne at komme frem til nye erkendelser.
Det havde endvidere betydning, at eleverne følte høj grad af selvbestemmelse i forhold til at
løse opgaven på museet. Analysen og undersøgelserne viser, at denne selvrefleksion og de
kritiske overvejelser i processen skabte troværdige resultater for langt de fleste. Her er det
nævneværdigt, at selvom der var fokus på det færdige produkt, har processen været mindst
ligeså vigtig for eleverne, herigennem at fremlægge bøgerne mundtligt.
I undersøgelsen af udviklingen af elevernes historiebevidsthed, fremgår det at elever på alle
niveauer, kan drage fordel af at arbejde med faglig skrivning i historie. I denne sammenhæng
rummer museet mulighed for sanselig fordybelse. Den æstetiske proces, som eleverne
gennemgik, har medvirket til, at elevernes historiebevidsthed blev forankret i konkrete
genstande og bar præg af deres egen socialitet. Dette skabte rum for samspil mellem elevernes
fortidsfortolkning,

nutidsforståelse

og

fremtidsforventninger

og

vi

finder

derfor

museumsrummet relevant som en del af historieundervisningen.
Det er

igennem vores bearbejdning af empirien blevet belyst, hvordan styrkelse af

historiebevidstheden er afhængig af, at emnet har betydning for elevernes liv. De skal have
mulighed for at drage deres egen tilværelse og hverdag ind i fortiden for at forstå nutiden og
dermed være handlekraftige i fremtiden.

Handleperspektiv (Malene og Stefanie)
Med afsæt i ovenstående konklusion vil vi se på vores fremtidige muligheder for at inddrage
museet i historieundervisningen. Historiefaget er et lille fag, hvor der kun stilles ca. 60 timer til
rådighed om året fra 4.-8. klasse (uvm.dk [14]), så hvordan kan man forsvare et
museumsbesøg?
Indholdet i et museumsbesøg skal kunne retfærdiggøres over for læseplaner og ’Fælles mål’.
Vi erfarede i vores undersøgelse, at det er vigtigt at reflektere over, hvordan man kvalificerer
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museumsbesøget, samt hvordan man gør det relevant for eleverne. I vores praktik interviewede
vi vores praktiklærer i historie om, hvordan han brugte museet i sin historieundervisning.

Nedenstående er et uddrag:
(00:03 bilag 3)
Malene: ”Hvordan har du brugt museet i din historieundervisning?”
Rasmus: ”Vi har brugt museer, men slet ikke på samme måde som I har brugt museet. Sidst vi
brugte museet var vi på nationalmuseet og inde og se udstillingen omkring Ertebøllekulturen
og inde og behandle det. […] Dette er faktisk den eneste gang vi har brugt museer, og det
hænger meget sammen med at vi på 4. Årgang i forvejen har 6 planlagte ture, så det er
begrænset hvor meget vi kan tage ud, hvor det også hænger sammen. Og det er også sådan
med historie at jeg kun har to timer ugentligt, hvis jeg tager på tur og vi så er afsted i 6
lektioner, så skylder jeg de i den anden ende til de andre. Så jeg skal veje op hvornår synes at
jeg har lyst til det, hvornår giver det nok i forhold til at det er noget vi godt vil ofre tiden på.”
Malene: ”Hvad er vigtigt for dig ved et museumsbesøg i undervisnings sammenhænge?”
Rasmus: ”Ja, det er jo igen hvad mit mål er med turen. Ved min sidste tur var det vigtigt at vi
faktisk var ude og se de her genstande – at se Egtved pigen, se hvorfor det hedder
Ertebøllekulturen. Det kan jeg godt stå og forklare, men det giver bare noget at de kommer ud
og ser det der er blevet fundet. Og så synes jeg det er rigtig vigtigt at man ikke bare tager på
tur for at tage på tur. Vi skal behandle et emne på turen. Der skal altid være tilkoblet nogle
opgaver. Det behøver ikke at være noget vildt og stort [...].”
I ovenstående interview fremhæver Rasmus antallet af lektioner til rådighed samt formålet med
museumsbesøget som de vigtigste faktorer for, om han benytter museet. Han fremhæver
derudover også, at han ikke har brugt museet som vi har gjort i denne undersøgelse, men at han
i stedet selv tog eleverne ind på museet og gav dem nogle tilhørende opgaver.
For mange lærere kan det forekomme didaktisk og fagligt uoverskueligt at sammensætte et
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undervisningsforløb, hvor museet integreres (ucviden.dk [15]). Selvom mange museer har
skoletjenester, er det dog ikke alle lærere, som udnytter deres fulde potentialer. Ane fra
skoletjenesten sagde følgende om dette, da vi interviewede hende om skoletjenestens oplevelse
af lærernes brug af museet i undervisningen:
(08:01 bilag 6)
Ane: ”Generelt i skoletjenesten så oplever vi at lærerne ikke rigtig har den fornødne tid, og
grunden til at man tager ud og booker forløb hos en skoletjeneste er, at så ved man der er
noget kvalificeret undervisning og så skal man nok selv prøve at bruge det i sin daglige
undervisning, men vi har jo rigtig mange gengangere her, der har haft et forløb og så booker
de det igen, for så ved de lige præcis hvad de skal gøre, og hvordan de skal forberede
eleverne”. ”[…] Det der med at give lærere roller, det snakker vi rigtig meget om i
skoletjenesten, da man på den måde får frigivet en ekstra ressource”
Her bliver det italesat, hvordan læreren, for at give besøget mere kvalitet, med fordel kan
inddrages i selve undervisningen på museet. Forløbet er ikke nødvendigvis fastlagt så det kun
er museets skoletjeneste, der kan stå for det. Vores erfaring viser, at lærerens didaktiske
kompetencer og relation til eleverne også spiller ind i forhold til udbyttet.
Når man som lærer benytter museets undervisningstilbud, er det dermed vigtigt at gøre sig
klart, hvilken rolle man indtager. Derudover skal det nævnes, at både museumsformidlere og
lærere bør være tydelige i deres forventninger til samarbejdet (Adriansen m.fl. 2011:15). I
2014 tilbyder Arbejdermuseet kurser for lærere og pædagoger, som kan bidrage til dette mere
kvalificerede samarbejde.
I 2014 træder den nye skolereform i kraft. Et nærmere kig på regeringens udspil for fordeling
af timer viser, at historiefaget ikke har fået tildelt flere timer (folkeskolen.dk [16]). Dog er en
af visionerne med den nye reform, at den daglige undervisning skal kombineres med praktiske
projekter og tværfaglige forløb, hvor der er fokus på elevernes alsidige udvikling. Den nye
skolereform giver helt nye muligheder for at variere undervisningsmetoderne, og her rummer
uderummet og de uformelle læringsmiljøer, som museet, gode muligheder for netop dette.
Selvom det ikke står skrevet, at det er en opgave, som historiefaget bør løfte, er vi som
kommende historielærere nødt til at tænke undervisning på en ny og nuanceret måde.
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Skolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere
med andre kompetencer samt til at it og digitale læremidler skal tænkes ind i undervisningen
(mm.dk [17]). Derfor vurderer vi, at mulighederne bliver bedre for at gennemføre et
undervisningsforløb som vores og at det kan forsvares med de nye visioner for folkeskolen.
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