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Indledning  
 

”Jeg kan ikke lide historie”, ”det er så kedeligt, kan vi ikke lave noget andet i historietimen i dag?” ”jeg 

forstår simpelthen ikke, hvad skal jeg bruge det til?”1 Disse udtalelser er blot få af mange som eleverne 

kommer med, når faget historie bliver bragt på banen og skal italesættes. Historiefaget er for eleverne ofte 

et nedprioriteret fag og hvad angår popularitet scorer faget ikke top point hos de danske folkeskoleelever. I 

fællesmål for faget historie fastlås det, at faget blandt andet skal: ”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. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og 

fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.”2 

Paragraffen giver en fornemmelse af, at faget historie er kvalificeret til at være et fag, som fanger 

elevernes interesse og nysgerrighed, da faget lægger op til refleksionsspørgsmål om egen eksistens.  

Eleverne har med faget mulighed for at dykke ned i den store historie og dermed skabe den lille historie 

ved at sætte deres eget liv i perspektiv. Her skabes indlevelse i historien og reflekterende spørgsmål som: 

”Hvem er jeg” ”Hvor kommer jeg fra?” ”Hvilke handlemuligheder har jeg som menneske” og ”hvordan kan 

jeg gøre en forskel?”, hvilke kan udfoldes og arbejdes med i historieundervisningen. I fællesmål for faget 

historie står der endvidere skrevet: ”Vi tager stilling og handler på baggrund af viden, personlige og fælles 

erfaringer, forestillinger om nutiden og forventninger til fremtiden. Vi bruger altså et tidsperspektiv – med 

andre ord historie – til at forstå os selv og vores omgivelser, hvorfor det er blevet, som det nu er, og til at 

reflektere over vores handlemuligheder.”3 På baggrund af disse krav for historieundervisningen må vi kunne 

antage, at faget er relevant og motiverende for eleverne, idet faget tager udgangspunkt i elevernes egen 

verden og forståelse samt, at faget skal give eleverne kompetencer til at forstå sig selv og deres placering i 

historien. Alligevel viser undersøgelser, at det læringen i historietimerne ofte hverken hænger fast eller 

giver mening for dem, der skal lære det. En amerikansk undersøgelse fra 1994-95 lavet af Rosenzweig og 

Thelen kaldet ”The Presence of the Past. Popular Uses og History in American Life”4. Undersøgelsen påviste 

                                                           
1
 Bilag 1 

2
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-

historie 
3
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-

for-faget-historie/Indledning 
 
4
 Binderup Thomas og Troelsen Børge (red): Historiepædagogik s. 83 

 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-historie
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Formaal-for-fagets-historie
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eksempelvis, at de interviewede i undersøgelsen ikke kunne genkende sig selv historieundervisningen og 

samtidig huskede de historieundervisningen som kedelig, ensformig og uden brugsværdi i deres nutid.5 Hvis 

historie ingen nytteværdi har for eleverne, hvis historie ikke giver mening og ikke kommer eleverne ved, 

hvordan kan det så være, at faget overhovedet eksisterer på skoleskemaet? Faget historie, som stræber 

efter at tage udgangspunkt i mennesker og giver dem forståelsen af at være en handlende, indflydelsesrig 

og deltagende aktør, burde være et fag hvori hver enkel elev fandt mening og lyst til at deltage aktivt. 

Alligevel ses faget som et nedprioriteret og ligegyldigt fag, der ikke giver mening, hvorfor så overhovedet 

beskæftige sig med historie? Skolefaget findes i fagrækken som følge af politiske beslutninger og tillægger 

derved faget en samfundsmæssig nytteværdi6 På baggrund af dette er der pligt til at undervise i faget, men 

hvordan skal det gøres, så elevernes interesse og motivation vækkes og måske vigtigst af alt; så det giver 

mening for eleverne? 

Problemstilling 
 

Da jeg i min 4. års praktik på Skovlyskolen i Holte, observerede jeg elevernes manglende engagement og 

motivation for at deltage aktivt i historieundervisningen. Jeg underviste i min 7 ugers lange praktik to 6. 

klasser i alle deres historietimer. Jeg fik den fornemmelse, at elevernes holdning til faget var negativ. 

Tankerne om, at historiefaget var deres ”hadefag” og at faget ”bare er røvsygt”7blev hurtigt i tale sat. Ud 

over overstående kommentarer og holdninger om historiefaget i undervisningen (se indledningen) gav 

eleverne udtryk for, at faget eneste opgave var at formidle lærebogens indhold videre gennem en 

ensformig og kedelig undervisning, som ikke gav nogen særlig mening for eleverne. Eleverne var trætte af 

at læse i en bog og derefter besvare spørgsmål til den pågældende bog eller tekst. De fandt primært 

undervisningen kedelig, ligegyldig og ofte ikke særlig spændende. En elev kom med kommentaren; ”det 

ragede ikke ham at læse i en bog om en eller anden person, som alligevel var død for 1000 år siden”8. På 

baggrund af disse observationer, jeg gjorde mig i praktikken, ser jeg det som en afgørende udfordring for 

den gode historieundervisning, at historiefaget undervisning findes relevant, interessant og motiverende 

for eleverne, samt kvalificere dem til at deltage aktivt med formålet, at danne eleverne til aktive 

medborgere i vores samfund senere hen.  Mine overvejelser inden jeg skulle begynde at undervise eleverne 

                                                           
5
 Binderup Thomas og Troelsen Børge (red): Historiepædagogik s. 84 

6
 Pietras Jens og Poulsen Aage Jens: Historie didaktik s. 42 

7
 Bilag 1 

8
 Bilag 1 
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gik primært på, hvordan jeg kunne vende den negative holdning til faget, og hvordan jeg dermed kunne få 

eleverne til at blive mere motiverede for at deltage aktivt i undervisningen. 

Jeg blev opmærksom på brugen af visuelle læremidler i undervisningen, da jeg oplevede på flexdagen d. 

28/10-13 (se fodnote med beskrivelse), at eleverne var mere engagerede og koncentrerede sig, da deres 

historielærer viste dem klip fra en dokumentarfilm om det land, som de skulle beskæftige sig med. Eleverne 

stillede mange spørgsmål til landet, befolkningen og deres levevis og i denne lektion virkede eleverne 

interesserede og motiverede for at lære mere.  

Jeg ønsker som kommende folkeskolelærer at udvikle de kompetencer der gør, at jeg har mulighed for at 

vende elevernes opfattelse af faget (demotiverende, uinteressant, uvedkommende), til en forestilling om 

historieundervisningen som værende spændende, vedkommende og relevant for dem som individer i 

verden. Det er med disse tanker om historieundervisningen og med de observationen jeg har gjort mig i 

praktikken, at jeg finder det relevant og essentielt for mit kommende arbejde som historielærer at stille 

spørgsmålet:  

Problemformulering:  
 

Kan historielæreren fremme elevernes motivation gennem visuelle læremidler og samtidig 
kvalificere deres historiebevidsthed i undervisningen?  

 

Metode 
 

Jeg har valgt at starte min opgave med en indledning og en problemstilling, hvilket giver læseren indblik i, 

hvilke tematikker og problemstillinger opgaven omhandler samt ud fra hvilket motiv, jeg har valgt at skrive 

opgaven. Da min opgave forsøger at belyse spørgsmålet, om visuelle læremidler kan være med til at skabe 

motivation og kvalificere historiebevidstheden hos eleverne i undervisningen, finder jeg det relevant at få 

redegjort for, hvad jeg mener med visuelle læremidler her i opgaven. Efter min forklaring af hvad visuelle 

læremidler betyder i denne opgave, præsenteres empiriafsnittet, hvori jeg vil redegøre for de to forskellige 

dataindsamlingsmetoder, som jeg har gjort brug af i praktikken. De består af hhv. Empiri i form af egen 

observation fra en dobbelt lektion i en historietime og en efterfølgende aktivitet, samt empiri i form 

evalueringsark, som eleverne skriftligt udfyldte og afleverede i slutningen af praktikforløbet.  

I efterfølgende afsnit præsenteres den teori, som jeg vil bruge i min analyse af den indsamlede empiri. Jeg 

har valgt at opdele teoriafsnittet i mindre dele med tilhørende overskrift, for at gøre det mere overskueligt 
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for læseren at følge med i opgaven. De anvendte begreber, som læseren introduceret i afsnittet, er 

henholdsvis Historiebevidsthed, Motivation og Livsverden. Under Historiebevidsthed har jeg valgt at gøre 

brug af Bernard Erik Jensens definition på begrebet historiebevidsthed samt andre teoretikeres afklaring af 

begrebet, for på den måde at få en bredere forståelse af begrebet som helhed. 

 Ved motivationsafsnittet har jeg benyttet mig af Gunn Imsen, men ligeledes her optræder også andre 

afklaringer og forståelser af begrebet, og i samme afsnit ses begrebet livsverden, hvor jeg har valgt primært 

at benytte mig af Thomas Nordahl, men jeg inddrager samtidig anden teori af overstående forklaring. Jeg er 

indforstået med at de forskellige begreber kan belyses og forklares ud forskellige definitioner og 

forklaringer, men jeg har valgt at inddrage de tanker og forståelse af begrebet, som jeg vil bruge senere i 

min analyse, og dermed bevidst valgt at afgrænse min teori. I teoriafsnittet har jeg også valgt at inddrage et 

psykologisk aspekt, hvori Lev Vygotsky og hans tanker om elevens læring vil blive præsenteret, da jeg finder 

hans tanker relevant i forhold til min problemstilling om motivation for læring. De overstående begreber er 

relevante i besvarelsen af min problemformulering, da jeg finder det essentielt for undervisningen, at 

eleverne er motiverede for at deltage aktivt (motivation), at stoffet giver mening og er vedkommende for 

dem (livsverden) samt at de kan se og forholde sig til det at være historieskabte men også 

historieskabende, samt at eleverne har en forståelse af at fortiden, nutiden og fremtiden indgår i et samspil 

med hinanden (historiebevidsthed) -Det er med udgangspunkt i disse nøgleord, at jeg vil analysere min 

empiri i analyseafsnittet med det formål at belyse min problemformulering.  

Efter teoriafsnittet vil læseren blive præsenteres for analyseafsnittet, som jeg har valgt at kalde ”Teori i 

Praksis”, hvori jeg vil lave to forskellige analyser ud fra min indsamlede empiri gennem de nøgleord, som 

blev præsenteret i teoriafsnittet. Først vil jeg lave en analyse af min observation af egen undervisning, hvori 

jeg vil analysere undervisningen og elevernes meddigtningsopgaver med henblik på om min undervisningen 

formåede at kvalificere elevernes historiebevidsthed. Min anden analyse bygger på de indsamlede 

evalueringssvar, som eleverne skriftligt besvarede i undervisningen. Igennem disse individuelle 

elevbesvarelser vil jeg forsøge at afklare hvordan eleverne oplevede at arbejde med visuelle læremidler i 

undervisningen, om eleverne fandt undervisningen motiverende og på hvilken måde. Jeg vil med disse to 

analyser, af min indsamlede empiri forsøge at belyse de problemstillinger, som blev eksemplificeret i 

afsnittene ”Indledning” og ”Problemstilling”. Jeg vil i samme afsnit inddrage undervisningsministeriets 

Fælles Mål for faget Historie 2009 faghæfte49
 

og undersøge hvorvidt min undervisning, med henblik på begreberne motivation og historiebevidsthed, 

opfylder de krav, som sættes af undervisningsministeriet for faget historie. 

                                                           
9
 http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-

faget-historie  

http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie
http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie
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Efterfølgende vil diskussionsafsnittet finde sted, hvori kritikpunkter inden for min valgte empirimetoder 

hhv. observation og evalueringsspørgsmålene vil forekomme, og derefter diskuteres fordele og ulemper 

ved at inddrage og arbejde med visuelle læremidler i historieundervisningen. Jeg vil inddrage Vygotskys 

teori på elevens læring og diskutere, hvorvidt læreren kan optræde som en medierende hjælper. 

Derudover vil jeg komme med bud på, hvordan elevernes motivation for læringen i undervisningen har 

mulighed for at komme til udtryk samtidig med, at når de overordnede krav for historieundervisningen 

opfyldes. Jeg vil i afsnittet tage stilling til historiebevidsthedsbegrebet, som jeg i teoriafsnittet definere og 

redegør for, og her vil jeg diskutere, hvordan læreren kan arbejde med begrebet således, at flere grene af 

bevidstheden kvalificeres hos eleverne. Til slut i afsnittet vil jeg reflektere over hvordan, læreren kan måle, 

hvorvidt elevernes historiebevidsthed bliver kvalificeret eller ej. Min opgave vil munde ud i en konklusion, 

hvor de centrale pointer fra opgaven sammenfattes, og i konklusionen vil min besvarelse af 

problemformuleringen ligeledes finde sted. Til slut vil jeg præsentere perspektiveringen, som jeg finder 

interessant for et videre arbejde med opgaven og dens fokus.  

 

Empiri 
 

Min empiri er indsamlet fra min praktik på 4. årgang, hvor jeg her underviste to 6.klasser i alle deres 

historietimer. I disse klasser har jeg, som også nævnt i ovenstående afsnit, valgt at benytte mig af to former 

for dataindsamlingsmetoder. Jeg har valgt at gøre brug af to forskellige metoder hhv. observation med 

tilhørende aktivitet og skriftligt evaluering, da jeg på den måde vil skabe mulighed for, at de nøgleord, som 

jeg finder centrale for besvarelsen af min problemstilling, kan komme til udtryk på forskellige måder og i 

forskellige arbejdsmetoder. 

Empiri i form af observation og meddigtningsopgave 
Torsdag d. 7/10-13, historieundervisning (4. lektion) i 6. b. 

Klassen består hhv. af 9 piger og 14 drenge. 

Min observation bygger på to undervisningslektioner i 6.b på Skovlyskolen i Holte, hvor jeg selv stod for 

undervisningen. I klassen kørtes et længere forløb om Opdagelsesrejsende og Christoffer Columbus, og 

denne dobbeltlektion er derfor to lektioner taget ud af en større kontekst, altså af et bredere 

undervisningsforløb. 
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Klokken ringer ind, elevernes småsnak begynder at forstumme, og de begynder så småt at søge mod deres 

pladser. Jeg spørger klassen, om de kan huske, hvad vi havde om sidste gang, og om de kan huske, hvad vi 

lavede i den time. Det er kun få af klassens drenge, der er aktive, og som rækker hånden op for at svare på 

spørgsmålet. Den resterende klasse forholder sig passive og enten kigger eleverne ned i bordet, eller også 

kigger de på de få aktive elever, som er deltagende. Efter en kort snak om forrige undervisningsgang 

fortæller jeg eleverne, at vi i dag skal se et filmklip om Christoffer Columbus og hans opdagelse af 

kontinentet Amerika. Jeg forklarer, at det er vigtigt, at alle i klassen koncentrer sig om handlingen i klippet, 

da de skal bruge den viden, de får fra fortællingen senere, når de selv skal i arbejde individuelt med en 

opgave om samme emne. Filmklippet startes og eleverne sidder stille og følger med i klippet. Da klippet er 

slut, spørger jeg igen i plenum, hvad vi fik at vide om Christoffer Columbus, hans rejse og det land, som han 

opdagede. Jeg lægger mærke til, at der denne gang er der langt flere elever, der er aktive og rækker 

hånden i vejret, heriblandt også to af klassens piger og en dreng, som alle tre ellers normalt forholder sig 

meget passive i undervisningen. Mange elever deltager og kommer med deres bud, og deres svar skrives på 

tavlen.  

I klippet høres enkelte dele af handlingen igennem Christoffer Columbus egne tanker i form af 

dagbogsnotater. Eleverne får nu en meddigtningsopgave, hvor de skal skrive en ½ sides tekst i 

dagbogsform, som om de selv var Christoffer Columbus, den første gang han sætter sine fødder på 

Amerikas grund. Jeg gør det klart for klassen, at de skal skrive i ”jeg-form” for på den måde bedre at kunne 

leve sig ind rollen som Christoffer Columbus.   

Inden opgaven startes, gives der i plenum eksempler på, hvad man kunne skrive i sin tekst, og jeg lægger 

igen mærke til, hvor mange af eleverne, der er deltagende i undervisningen.  

Da opgaven sættes i gang, bemærker jeg, at alle i klassen forholdsvis hurtigt begynder aktiviteten, og 

eleverne sidder koncentreret med opgaven. Elev x rækker flere gange hånden op og spørger, om det hun 

har skrevet er rigtigt, og vi snakker om, at når man digter videre på en fortælling, så er det op til en selv at 

bestemme, hvad der skal stå. Det vigtige i opgaven er, at hun tager udgangspunkt i det, som hun allerede 

har lært om Christoffer Columbus, og den rejse samt de handleringer, som han har gjort, forinden han 

ankommer til Amerika. Eleven spørger, om hun så gerne må digte ud fra, hvad hun selv ville have gjort, og 

jeg svarer, at det er netop det, der er mening med opgaven.  

Da alle elever har skrevet deres meddigtningsopgave færdig, læses de højt for klassen, og i plenum stiller 

eleverne spørgsmål til hinandens opgaver.  
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Empiri i form af evalueringssvar 
I slutningen af praktikken besvarede begge klasser skriftligt et evalueringsark om undervisningsforløbet 

”Opdagelsesrejsende og Christoffer Columbus” med henblik på, hvordan det var at arbejde med visuelle 

læremidler i undervisningen. Jeg har valgt at bruger evalueringssvarene, for at belyse opgavens 

problemstilling, da jeg finder det væsentligt, at jeg inddrager elevernes meninger og holdninger til 

undervisningen, da det er dem, der undervises og ligeledes dem, der skal lære noget af den gennemførte 

undervisning.  

I evalueringsarket har eleverne skriftligt evalueret på undervisningen i historie med henblik på, hvordan de 

oplevede, at læreren implementere visuelle læremidler i undervisningen, og om de (eleverne) kunne tænke 

sig fremover at inddrage visuelle læremidler i historiefaget.  

For at min empiri skulle kunne understøtte min tanke om, at inddragelse af visuelle lærermidler kan være 

med til at fremme elevernes interesse og motivation for historieundervisningen, gjorde jeg det klart for 

eleverne, hvad formålet med evalueringsarkene var; At jeg skulle bruge deres svar i min opgave, der 

undersøger, om eleverne synes historieundervisningen bliver sjovere og mere interessant, når medier 

bliver brugt i undervisningen. Jeg gjorde det klart for eleverne, at jeg kun kunne bruge deres svar, hvis 

eleverne argumenterede for disse – det var ikke nok at besvare spørgsmålene med et ja eller nej. 

Derudover forklarede jeg eleverne, at det var essentielt for mig og mit videre arbejde som lærer, at de var 

ærlige i deres svar om undervisningen, så jeg på den måde havde mulighed for at kvalificere kommende 

undervisningen.  

Jeg har valgt at implementere tre spørgsmål, som jeg stillede eleverne, samt de af elevernes svar, som jeg 

finder væsentlige og relevante i forhold til besvarelsen af opgavens problemstilling. Det er ligeledes disse 

elevsvar , som jeg vil tage udgangspunkt i, i mit analyseafsnit med henblik på elevernes motivation for og i 

arbejdet med visuelle læremidler.  

Elevernes svar er indskrevet i opgaven nedenfor, men jeg har valgt ikke at rette elevernes evaluering 

hverken sprogligt eller grammatisk. I analyseafsnittet har jeg dog rettet elevernes svar for sproglige fejl og 

mangler. 
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Spørgsmål 1. 

Hvordan var det at se filmklip i historieundervisningen? 

 

Elevernes svar: 

 Jeg synes, at man var meget mere med i undervisningen, fordi der er mange der falder fra hvis man 

sidder og læser i lang tid. 

 Det var rigtig fedt. Det er sjælendt at man gør det men man keder sig ikke.  

 Det var sjovt fordi at vi ikke plejer at lave det 

 Jeg syntes det var fint fordi at det kan godt blive lidt kedeligt med en bog/tekst  

 Det var sjovt og anderledes. Det er noget vi ikke har gjort på den måde før 

 Jeg synes det var en rigtig god idé! Det er meget mere spændende end at sidde med hovedet i en 

bog  

 Jeg syntes at det er en meget god idé fordi at man bliver mere motiveret  

 

Spørgsmål 2. 

Kunne du tænke dig at arbejde med visuelle læremidler (film, klip, billeder)  

igen i historie eller andre fag? (Hvorfor/hvorfor ikke?) 

 

Elevernes svar: 

 Ja! Fordi det er 50x så sjovt som at sidde og kigge i en bog!  

 Ja! Fordi man kan bidrage en del mere  

 Jeg vil gerne gøre det i de andre fag fordi jeg synes det er sjovt. Så keder man sig ikke  

 Jeg vil gerne fordi at det er meget sjovere at se film end at kigge i en bog- Det får min 

opmærksomhed  

 Ja fordi det gør undervisningen meget mere spændende og sjov  

 Ja fordi det er en sjov måde at arbejde på  

 

Spørgsmål 3. 

Hjælper filmklip dig til at huske + lære mere om emnet, når du ser dem i undervisningen? 

(Hvorfor/hvorfor ikke?) 

 

Elevernes svar: 

 Ja det hjælper meget fordi det bliver lidt hængende i hovedet. Det gør det ikke når jeg læser  

 Ja det gør det fordi at jeg husker mange ting når jeg ser klip/fjernsyn  

 Det er godt at se et klip. Det hjælper meget mig til at huske og det gør timen sjovere 

 Jeg synes at det hjalp fordi jeg blev mere optaget af det  

 Det var godt fordi at det fangede min opmærksomhed  

 Ja! Fordi så kan jeg bedre sætte mig ind i tingene ved at se billederne og høre lyden osv.  

 Jeg synes det giver en lidt mere spændende måde at lære tingene på  

 Jeg synes altid film hjælper fordi at så er man lidt væk fra bøgerne og jeg interesserer mig bedre  
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 Film om emnet fanger altid  

 Jeg lærte mere ved at se videoen end at høre læreren fordi der var nogle billeder til det man hørte  

 Godt fordi vi konsenterede os mere end vi ville hvis det bare var en bog 

 

Teoriafsnit 
I dette afsnit vil jeg først og fremmest give min egen definition på, hvad jeg mener med begrebet visuelle 

læremidler, og hvordan jeg bruger dette i min opgave. Dernæst vil jeg forsøge at give en forståelse af de 

begreber, som jeg finder centrale til at belyse min opgaves problemstilling, hhv. Historiebevidsthed, 

Motivation og Livsverden.  

Visuelle læremidler 
I bogen Visuel Kulturpædagogik(fodnote) defineres visuelle fænomener således: ”Visuelle fænomener er en 

bred betegnelse for alt, hvad der er visuelt tilgængeligt såvel fysik som digitalt”10 og der skrives ligeledes: 

”Mange visuelle fænomener tilegnes således både direkte og via medierende fremstillinger.”11 Denne 

definition og efterfølgende tanke stemmer overens med min forståelse af begrebet som alt det, der 

involverer noget visuelt på den ene eller anden måde. Med dette mener jeg, at både stillbilleder og levende 

billeder kan bruges i undervisningen for at understøtte læringen hos eleverne. Stilbilleder ses eksempelvis i 

form af fotografier eller malerier og levende billeder ses i form af spillefilm, filmklip og dokumentarer. Da 

min opgave omhandler visuelle fænomener i undervisningen, har jeg valgt at bruge begrebet som visuelle 

læremidler i min opgave. Jeg er bevidst om at begrebet visuelle læremidler også kan ses i forbindelse med 

internettet, fjernsynet samt computerspil, men da jeg i min opgave har valgt at inddrage billeder og 

film(klip) og dermed har fravalgt de andre visuelle fænomener, er det film og billeder, som jeg referer til, 

når jeg bruger begrebet visuelle læremidler. 

 

Historiebevidsthed 
I dag er der stort fokus på mennesket, hvor det enkelte individ ses som værende stærk, selvstændig og 

egenrådig, men faktum er, at individet ikke kan stå alene, hvis læring og udvikling skal finde sted, for det i 

fællesskabet, at læring opstår igennem interaktionen og samspillet med andre mennesker. På samme måde 

vil det, at tilegne sig historiebevidsthed, sige at individet bliver bevidst om, at mennesket lever sit liv i 

samspil med andre, hvori den forgående historie, altså fortiden, som har skabt dem er med til at danne 

                                                           
10

 Buhl Mie og Flensborg Ingelise: Visuel Kulturpædagogik s. 7 

11 IBID 
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dem som mennesker. Ligeledes skal individet være bevidst om, at han/hun selv er med til at skabe 

historien, altså at individet optræder som historieskabende for andre mennesker, som senere vil leve i 

denne historie og dermed præges af den. På baggrund af dette siges det, at menneskets eksistensvilkår 

bygger på, at vi er historieskabte og ligeså historieskabende. Bernard Eric Jensen kommer med sit bud på 

en definition af historiebevidsthed, hvilken lyder således: ”Historiebevidsthed kan ikke kategoriseres ved at 

sætte lighedstegn mellem historie og fortiden, sådan en forståelse af historien er der mange der har men at 

være historiebevidst betyder tværtimod at mennesker forstår at mennesker er historieskabende og at vi 

træffer beslutninger af historisk betydning i den samtid vi lever i, på baggrund af fortolkninger af fortiden, 

forståelsen af nutiden og individets forventninger af fremtiden. Hvis et individ har denne historieforståelse, 

forstås historien dermed som et samspil mellem fortid, nutid og fremtid, og det er her dannelses af 

historiebevidstheden har sit udgangspunkt.”12 

Historiebevidstheden er i en konstant udvikling og forandring i vores liv, og dermed kan det siges, at alle 

mennesker har en historiebevidsthed. Spørgsmålet er dog, hvorvidt denne bevidsthed er udviklet hos det 

enkelte individ. Historiebevidstheden påvirkes og udvikles i de forskellige netværk, som vi mennesker 

interagerer i til dagligt. Den udvikles og påvirkes i samspillet med andre mennesker, hvilket eksempelvis kan 

foregå i vennegruppen, i klasseværelset, i familien og i skolefritidsordningen men også i mødet med 

tegneserier, malerier, fotografier, musik, teater, film, rejser, museer, aviser, bøger, computerspil og spil. 

Denne liste kan forsætte, og der kan gives mange flere eksempler på produktionssteder, hvor mennesker 

stifter bekendtskab med og påvirkes af historien. 13  Det antages, som nævnt ovenfor, at 

historiebevidstheden inden skolestart er noget, som eleverne allerede har tilegnet sig, og derfor er det 

essentielt at forstå, at historiebevidstheden ikke skal udvikles men videreudvikles, med andre ord skal 

historiebevidstheden kvalificeres hov eleverne. Historiebevidstheden bliver dannet i den enkelte ud fra 

hvilke oplevelser han/hun møder i sit liv og dagligdag, og disse møder med historien etablerer sig som en 

del af personligheden.14
  

Nanna Bøndergaard Butters er enig i, at eleverne allerede inden skolestart har tilegnet sig en historisk 

baggrund, og dermed allerede er brugere af historien, da de som ovenfor nævnt er introduceret for 

historien gennem andre genstande og former end dem, som eleverne møder i undervisningen i folkeskolen. 

”Man kan sige at eleverne, uanset hvilken historisk baggrund de førhen må have tilegnet sig, bruger 

historien til at forstå sig selv og andre. Man kan derfor hævde, at eleverne i høj grad er brugere af 

historie”15. Eleverne er brugere af historien, om end det er bevidst eller ubevidst, og det er denne brug og 

                                                           
12

 (http://bernardericjensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/HIN9_BEJ.pdf) s. 5 
13

 Binderup Thomas: Historiebevidsthed i det moderne – fortolkning, oplevelse og forventning s. 22 
14

 Binderup Thomas og Troelsen Børge (red): Historiepædagogik s. 76 
15

 Binderup Thomas og Troelsen Børge (red): Historiepædagogik s. 162 

http://bernardericjensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/HIN9_BEJ.pdf
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bevidsthed som skal videreudvikles og kvalificeret i undervisningen. Når der tales om, at eleverne skal 

kvalificeres til at blive brugere af historien, menes der, at eleverne skal blive bevidste om, at de er brugere 

af historien, og på baggrund af dette skal de skabe sig de kompetencer, der gør dem i stand til at skabe sig 

selv og andre i tid og rum. Elevernes historiebevidsthed skal hermed kvalificeres, så de forstår, at ethvert 

menneske er historieskabte og historieskabende, med andre ord skal eleverne blive bevidste om at se sig 

selv som et ”produkt” af historien samtidig med, at de selv ”producerer” den. Begrebet dækker desuden 

over bevidstheden om forholdet mellem et menneskes fortolkning af fortiden, oplevelse af nutiden og en 

forventning til fremtiden.16Eleverne skal dermed blive bevidste om, at både vores fortidsfortolkninger og 

fremtidsforventninger vil være med til at præge den nutid, som vi mennesker lever i17, og det er med denne 

viden, at elevernes historiebevidsthed og brug kan kvalificeres i undervisningen. 

 

Motivation og elevernes livsverden 
Når der spørges til, hvad der er motiverende i et menneskets liv, hænger svaret sammen med, hvad den 

adspurgte person anser for værende væsentligt eller uvæsentligt og overordnet eller underordnet i sit liv. 

”Motivationsbegrebet kan dække over, at man har lyst til at gøre noget bestemt, at man er villig til at gøre 

noget bestemt, at man har besluttet sig for at gøre noget bestemt, at man er særligt fokuseret på noget 

bestemt, at man mærker en drivkraft, at man har brug for at gøre noget bestemt, at man er nødt til at gøre 

noget bestemt, eller at man har intentioner om at gøre noget bestemt.”18 Man kan altså snakke om 

motivation som det, der giver mening for os som mennesker, det som forårsager menneskelig aktivitet 

samt det, der holder denne pågældende aktivitet ved lige.19 Ifølge Gunn Imsen defineres motivation 

således: ”Motivation handler om hvordan følelser, tanker og fornuft vikler sig ind i hinanden og giver farve 

og glød til de handlinger vi udfører. Der ligger følelser og forventninger forud for en aktivitet, de følger med 

mens vi udfører aktiviteten, og de lægger sig som et slør omkring erindringen om handlingen.”20 

Det er dog essentielt, når begrebet motivation skal belyses i undervisningen, at læreren er i stand til at 

skelne og forholde sig til, om det er den indre og den ydre motivation, også kaldet den direkte motivation 

og den indirekte motivation, som optræder hos eleverne.  

 

 

 

                                                           
16

 Binderup Thomas: Historiebevidsthed i det moderne – fortolkning, oplevelse og forventning s. 18 
17

 IBID 
18

 Kristensen Jørgen Hans og Laursen Fibæk Per (red): Gyldendals pædagogikhåndbog s. 265 
19

 Imsen Gunn: Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi s. 325 

20
 IBID 
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Indre motivation (direkte): 

Den indre – og direkte motivation er en naturlig motivation, hvor eleven er styret af indre kræfter, hvilket 

vil sige, at eleven finder situationerne, forløbene og præsentationerne spændende, relevante, belønnende 

og meningsfyldte i sig selv, og eleven er hermed motiveret og interesseret i at udføre den pågældende 

handling eller aktivitet, som han/hun stilles over for.21 Eleven går hermed aktivt til opgaven, arbejder 

målrettet med denne, og når eleven møder modstand, vil han/hun ikke udvise undvigende eller afvisende 

adfærd for aktiviteten i og med, at eleven er motiveret for den pågældende handling eller aktivitet. 

Han/hun vil derimod forsøge at forsætte sit arbejde ved at forsøge at løse den stillede opgave. Indre 

motivation kan eksempelvis være, når en elev finder emnet eller temaet i undervisningen interessant og 

vedkommende, og dermed giver arbejdet med opgaven mening for eleven. Ligeledes kan inddragelse af 

elevernes dagligdag være med til at skabe den indre motivation for læringen, da eleverne også her finder 

det vedkommende og interessant at arbejde med noget, som de kender og er brugere af i deres hverdag.  

Ydre motivation (indirekte):  

I den ydre – og indirekte motivation udfører eleven en række handlinger for at opnå en eller anden form for 

belønning, son opnås, når eleven har udført de mål og krav, som stilles af læreren i undervisningen. Ud fra 

denne påstand kan det siges, at den indirekte motivationsfaktor skabes udefra og ikke har en værdi i sig 

selv, men nærmere sagt er en motivationsform, der appellerer til præsentationsmotivet. Eleven har udsigt 

til en belønning eller et mål, når aktiviteten er udført –eleven får en ”gulerod” hvis han/hun løser opgaven 

korrekt. Denne belønning kan eksempelvis opnås gennem ros, anerkendelse og opmærksomhed fra 

læreren til eleven, men også i form af konkurrencer og præmier udstedt af læreren.  Ved brug af den 

indirekte motivation, er det essentielt, at læreren gør det klart og tydeligt over for eleven, helt præcis hvad 

eleven belønnes for, og at eleverne ikke skal have ens belønning blot ved at præstere ens i aktiviteten.  

Centralt for belønningen er også, at den er stor nok til at give personlig tilfredsstillelse hos eleven.22
 

 

Uanset hvilken motivationsform vi har med at gøre i undervisningen, om det er den direkte eller indirekte 

motivation, er det essentielt, at læreren har forskellige forventninger til forskellige elever, idet elevernes 

behov, kompetencer og forudsætninger for læring er individuelle. I skolen handler det derfor om, at der 

sættes mål for den enkelte elev ud fra dennes behov og forudsætninger, med den hensigt at fastholde 

motivationen hos den enkelte elev.23 Ved at læreren sætter individuelle mål ud fra hvad den enkelte elev 

                                                           
21

 Kristensen Jørgen Hans og Laursen Fibæk Per (red): Gyldendals pædagogikhåndbog s. 273 
22

 Kristensen Jørgen Hans og Laursen Fibæk Per (red): Gyldendals pædagogikhåndbog s. 277 
23

 Kristensen Jørgen Hans og Laursen Fibæk Per (red): Gyldendals pædagogikhåndbog s. 278 
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magter og formår, kan det forekomme motiverende for eleven, at han/hun besidder de kompetencer, der 

gør det muligt at fastholde sig selv i en læreproces.24
  

For begge motivationsformer ses en lystbetonet erfaring eller en forventning om aktiviteten, hvad enten 

det er indre glæde ved et gøremål (den indre motivation), eller elevens håb om en fremtidig belønning 

(ydre motivation), som er grundlaget for elevens motivation i undervisningen25
 

Essentielt for motivationen i undervisningen er den opmærksomhed, som eleverne på forhånd besidder 

inden aktivitetens start. ”Vi lærer om det, vi er optaget af og nysgerrige over for eller som vi har sat os for at 

lære og som derfor får vores opmærksomhed (Hansen 2002).”26 På baggrund af dette citat, om at læringen 

sker, når vi er optagede af noget, kan der argumenteres for at tage udgangspunkt i elevernes livsverden, 

altså den dagligdag som eleverne kender, kan forholde sig til, interagere i og dermed den verden, som er 

vedkommende for dem. ”Det forekommer at være således, at eleverne er mest optaget af deres egen og 

deres families historie, det vil sige, at det, som de finder vedkommende, er det, som kan relateres til dem 

selv og deres egen livsverden.” 27 

I denne opgave forstås begrebet livsverden som; ”den enkelte persons samfundsskabte men individuelt 

tilegnede livsverden”28og ved at tage udgangspunkt i denne livsverden hos eleverne kan læreren formå at 

fremme motivationen for videre læring, og kan dermed modvirke en såvel aktiv som passiv modstand hos 

eleverne,29 fordi eleverne kan finde det meningsfyldt at arbejde med noget, som de kender fra deres 

dagligdag, og som de kan se sig selv i.  

At undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens livsverden, kan sammenstilles med Vygotskys teori om 

den proksimale udviklingszone. 

 

 

Vygotsky og den proksimale udviklingszone 
Vygotsky bruger ikke begrebet livsverden i sin teori om barnet og læring, men hans tanker stemmer 

overens med forestillingen om, at læreren må tage udgangspunkt i eleven for at fremme læringen, idet 

Vygotskys tanker baseres på, at læreren må kunne forstå det intellektuelle niveau, som eleven befinder sig 

på, samt at kunne tænke sig ind i elevens tankeverden.30 Læreren må altså forstå eleven og den verden, 

                                                           
24

 Kristensen Jørgen Hans: Didaktik og Pædagogik – at navigere i skolen – teori og praksis s. 118 
25

 Imsen Gunn: Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi s. 331 
26

 Kristensen Jørgen Hans: Didaktik og Pædagogik – at navigere i skolen – teori og praksis s. 119 
27

 Binderup Thomas: Historiebevidsthed i det moderne – fortolkning, oplevelse og forventning s. 46  
28

 Binderup Thomas: Historiebevidsthed i det moderne – fortolkning, oplevelse og forventning s. 20 
29

 Nordahl Thomas: Eleven som aktør – fokus på elevens læring og handlinger i skolen s. 172 
30

 Imsen Gunn: Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi s. 226 
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som eleven befinder sig, når målet er at udvikle elevens læring i undervisningen. Samtidig bygger Vygotskys 

tanker på, at al intellektuel udvikling og al tænkning tager udgangspunkt i social aktivitet, hvor læreren og 

eleven indgår i et samspil med hinanden.31 Udviklingen skal forløbe således, at eleven går fra en tilstand, 

hvor han/hun er i stand til at foretage sig ting i samspil med andre til en tilstand, hvor eleven kan gøre ting 

alene og på egen hånd – Det sociale kommer først og derefter det individuelle.32 Denne tanke om, at 

læreren skal fungere, som elevens medierende hjælper, der bidrager, viser og forklarer, hvordan tingene 

skal gøres eller se ud, kaldes Den proksimale udviklingszone. 33  Den proksimale udvikling tager 

udgangspunkt i elevens evne-niveau og bliver dermed et essentielt aspekt i elevens udvikling, da læreren 

skal kigge på samt forholde sig til elevens kompetencer og evner; Hvad skal eleven have hjælp og støtte til, 

og hvilken aktivitet kan eleven arbejde med på egen hånd?34 

I den proksimale udviklingszone skal eleven arbejde aktivt for at lære, og derfor skal elevens stimuleres til 

at arbejde med opgaven samtidig med, at læreren skal optræde som en hjælper, der støtter eleven på dets 

vej mod at klare opgaven på egen hånd.35 

Et andet aspekt i Vygotskys teori om elevens læring er, at læreren skal arbejde med eleven, der hvor eleven 

er, hvilket betyder, at en tilpasset læring til den enkelte elev finder sted i undervisningen. Dette kalder 

Vygotsky Zonen for nærmeste udvikling.36
 

I zonen som eleven befinder sig i, skal der sættes mål for, hvad eleven skal kunne klare alene/hvilke 

opgaver, der kan udarbejdes individuelt og i takt med, at eleven opnår disse mål for læringen, må zonens 

grænse langsomt rykkes udad mod nye mål for eleven. ”Pædagogikken må orientere sig om morgendagen i 

barnets udvikling og vende sig bort fra gårsdagen. Først da vil den kunne vække de udviklingsprocesser til 

live, som ligger i den nærmeste udviklingszone. (Vygotsky 1982 s. 290)” 37  Med denne tanke må 

undervisningen hele tiden stræbe efter at udvikle elevens læringszone, så læringen ikke står stille men 

konstant befinder sig på et lidt højere niveau end det, eleven allerede befinder sig på således, at en 

konstant progression i læringen forekommer.  I tanken om zonen for nærmeste udvikling, er det centralt at 

tænke ind, hvordan undervisningsformerne og aktiviteterne kan differentieres således, at eleven konstant 

stilles over for ny læring, dog hele tiden med læreren på sidelinjen som hjælper, støtte og vejleder.  

Som tidligere nævnt bruger Vygotsky ikke begrebet livsverden men begrebet ses alligevel i Vygotskys tanke 

om, at alle mennesker har et potentiale til at udvikle sig, (eleven bærer en rygsæk med tidligere erfaringer, 

handlinger og viden), og derfor må den intellektuelle udvikling ikke betragtes som noget statisk, men som 

                                                           
31

 Imsen Gunn: Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi s. 225 
32

 Imsen Gunn: Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi s. 222 
33

 Imsen Gunn: Elevens verden – indføring i pædagogisk psykologi s. 224 
34
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35
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en konstant udvikling, der kan forekomme, hvis læreren er i stand til at indgå som medierende hjælper.38 

 

Analyse – ”Teori i praksis”  
I dette afsnit vil jeg analysere min indsamlede empiri gennem de faglige begreber, som jeg har redegjort for 

i opgavens foregående afsnit. Jeg har, som tidligere nævnt, valgt at opdele mine empirimetoder i to mindre 

afsnit med tilhørende overskrift, hvilke passer med de to forskellige dataindsamlingsmetoder. I hvert afsnit 

vil jeg argumentere for den valgte metode for at belyse min problemformulering (målet om at fremme 

elevernes motivation samt kvalificere deres historiebevidsthed) I begge analyser af mine empiriske 

undersøgelser, vil jeg forholde mig reflekterende og vurderende i forhold til om mine analyseresultater 

lever op til de Fælles Mål som er sat for faget historie. 

 

Analyse af observation  
Min observation er indskrevet i empiriafsnittet i opgaven, hvilken jeg i dette analyseafsnit løbende henviser 

til. Jeg finder min observation af egen undervisning relevant i forhold til belysningen af min 

problemformulering, da jeg observerede, hvordan eleverne var aktivt deltagende i undervisningen, 

samtidig med, at en gren af historiebevidstheden kom til syne i to elevers opgaver.39 Min hensigt med 

meddigtningsopgaven var at kvalificere elevernes historiebevidsthed ved at digte videre på Christoffer 

Columbus’ historie, og jeg vil i min analyse se på, om jeg formåede at opfylde denne hensigt.  

Eleverne skulle i aktiviteten bruge den fortidige historie til at skabe en ny historie, så eleverne skulle blive 

historieskabende på baggrund af en historie, som allerede er skabt.  

Et eksempel på hvordan en gren af historiebevidstheden kom til udtryk i undervisningen var i fo- 

rbindelse med elev x’s og elev y’s meddigtningsopgaver, som jeg nedenfor vil analysere. Begge 

meddigtningsopgaver er vedlagt som bilag40 i opgaven. 

Historiebevidsthedsbegrebet i praksis 

Elev x bruger sig selv i historien ved at hun skaber sin egen historie om det, der sker for hende i historien, 

på baggrund af de handlinger, som Christoffer Columbus forinden i fortællingen har foretaget sig. Her 

bruger elev x altså fortiden (fortællingen om Christoffer Columbus’ rejse) til at digte videre på, hvad der 
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skal ske i historiens fremtid. Et eksempel på hvordan elev x bruger sin historiebevidsthed er, at hun i sin 

tekst beskriver hvordan, de holder en begravelse for et besætningsmedlem, der er omkommet, imens de 

stadig sejler på havet. I elev x’s historie iklæder de resterende besætningsmedlemmer den døde i hans 

fineste tøj, holder en tale for ham og lægger blomster ved hans side. Eleverne havde forinden hørt en 

historie om, hvor mange mennesker, der ca. omkom på skibsrejserne, og eleven bruger derfor denne 

forståelse i sin meddigtningsopgave til at beskrive sit syn på omstændighederne ombord på skibene. Elev x 

beskriver en begravelsesceremoni, på baggrund af sin forståelse af, hvordan begravelser ser ud i dag, og 

dermed inddrager hun også sin egen livsverden altså en verden, som hun kender den. 

Elev y bruger også sin historiebevidsthed, da hun i sin opgave beskriver sine forventninger til, hvad der skal 

ske i det nye land, som hun har opdaget. Elev y skriver i sin tekst, hvad hun har tænkt sig at gøre med de 

mennesker, som hun møder i det nye land, og til slut skriver hun, hvad hun regner med, der vil ske i 

fremtiden. Elev y beskriver, på baggrund af sine handlinger, sine forventninger til hvad der videre kommer 

til at ske, og foregår dermed som historieskabende på baggrund af allerede skabt historie.  

I opgaven ses den gren af historiebevidsthedsbegrebet, fortidsfortolkning, i og med at begge elever digter 

deres historie på baggrund af forudgående handlinger, og at de bruger denne fortidsfortolkning til at sige 

noget om, hvad der videre vil/kan ske i historien. Ligeledes formår begge elever at bruge deres 

historiebevidsthed i den forstand, at de begge forholder sig historieskabende på baggrund af en allerede 

skabt historie.  Elev x bruger sin bevidsthed om forholdende, som skibsmedlemmerne dengang led under 

(der var mange der omkom på skibsrejserne på grund af de dårlige omstændigheder og forhold som 

skibsmedlemmerne led under) til at skabe en historie om, hvordan hun (og hendes mandskab) vælger at 

begrave deres kammerat. Elev y bruger sin forståelse af hvordan mennesker handler og interagere med 

hinanden i vores samfund til at beskrive sine forventninger til, hvad der i historiens fremtid kommer til at 

ske på baggrund af elevens handlinger i opgaven.  

Mit mål med observationen var at belyse spørgsmålet, om hvorvidt begreberne motivation og 

historiebevidsthed kunne komme til udtryk i undervisningen. Efter bedste overbevisning giver min 

observation et billede af, hvordan eleverne formåede at deltage aktivt i undervisningen, og hvordan 

eleverne aktivt kunne arbejde med den kommende aktivitet på baggrund af det visuelle læremiddel 

”filmklip”. Kritikken bunder i hvorvidt observationen kan belyse kvalifikationen af historiebevidstheden hos 

eleverne, og om aktiviteten overhovedet ligger til grund for arbejdet med elevernes historiebevidsthed? 

Eleverne (hhv. x og y) formåede, som før nævnt, at bruge den skabte historie, altså fortiden til at skabe sig 

sin egen historie, men de andre grene af begrebet historiebevidsthed, som redegøres for i mit foregående 
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teoriafsnit (nutidsforståelse og fremtidsforventning), ses ikke i spil i undervisningen. Dette kan skyldes, at 

eleverne ikke er i stand til at bruge disse begreber, da opgaven handlede om noget der skete i fortiden. 

Da jeg går ud fra Bernard Eric Jensen og hans definition på historiebevidsthed som værende bevidstheden 

om samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, må jeg, på baggrund af min foretaget analyse, erkende at 

der ikke arbejdes med kvalificeringen af historiebevidsthedsbegrebet i meddigtningsopgaven, foruden at 

eleverne bliver historieskabende, da opgaven ikke arbejder med hverken elevernes nutidsforståelse eller 

fremtidsforventning, og dermed formår jeg ikke at kvalificere disse grene af bevidstheden hos eleverne.  

Jeg finder det essentielt at reflektere over, om hvorvidt min observation ville have givet et andet resultat, 

hvis jeg havde valgt at gå i dybden med eksempelvis flere elever end to eller hvis aktiviteten havde set 

anderledes ud, dog stadig med visuelle læremidler inden elevernes egen produktion. 

 

Motivationsbegrebet i praksis: 

Som opgaveformuleringen lød, skulle meddigtningsopgaven tage udgangspunkt i den viden, som eleverne 

allerede havde tilegnet sig om opdagelsesrejsende og Christoffer Columbus, igennem det filmklip, som blev 

vist i undervisningen. Som Thomas Binderup skriver, kan film og billeder være effektive og fascinerende 

produktionssteder for udviklingen af historiebevidstheden hos eleverne41, og jeg vil på baggrund af denne 

udtagelse argumentere for, at klippet havde mulighed for at hjælpe eleverne i deres arbejde med 

meddigtningsopgaven, da brugen af filmklippet kan have en motiverende effekt på eleverne og deres 

arbejde med undervisningen. I min observation så jeg, som tidligere nævnt, at flere elever deltog aktivt, 

efter at filmklippet om Christoffer Columbus var vist i timen. Jeg oplevede, hvordan flere elever kunne 

deltage i undervisningen, efter filmklippet blev vist, hvilket jeg mener viser, at visuelle læremidler kan gøre 

det lettere for eleverne at få noget ud af stoffet i undervisningen.  I bogen ”Historiedidaktik” af Pietras og 

Poulsen beskrives der, at arbejdet med historiske spillefilm kan skabe mentale billeder og fortællinger om 

en given periode i fortiden, og at disse således kan virke historiebevidstheds - og erindringsproducerende 

hos elever.42 Min observation bygger ikke på en spillefilm, men vil jeg alligevel, på baggrund af overstående 

udtalelse, argumentere for, at visuelle læremidler (i denne situation et filmklip) kan hjælpe eleverne i deres 

forståelse af en historisk periode, da et filmklip i undervisningen kan gøre det faglige stof mindre abstrakt i 

forhold til, hvis eleverne skulle læse en fagtekst. Filmklippet lå, som tidligere nævnt, til grund for den 

meddigtningsopgave som eleverne fik stillet, hvor de skulle tage udgangspunkt i sig selv og de forestillinger, 

de har om deres egne handlinger. Eleverne skulle bruge deres fantasi og beskrive, hvordan de selv ville 

agere, hvilket kan vække motivationen for opgaven, i og med eleverne selv bestemmer, hvad opgaven skal 
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omhandle. Der var selvfølgelig opstillet nogle krav for opgaven eksempelvis, at eleverne skulle skrive i 

dagbogsform, og at de skulle tage udgangspunkt i dem selv, men ellers var det op til eleven at bestemme, 

hvad han/hun fandt relevant at digte videre på. Jeg vil på baggrund af dette argumentere for at, opgaven 

havde eleven i centrum, da den skulle formes efter elevens livsverden, interesser og værdier i og med, at 

eleven skulle tage udgangspunkt i sig selv. Formålet med dette var således, at alle elever, uanset 

intellektuelt niveau, ville have mulighed for at deltage aktivt i aktiviteten, med læreren som den 

medierende hjælper, hvilket jeg giver et eksempel på i min observation med hensyn til elev x.  

Jeg finder det svært at kategorisere elevernes motivation for enten at være helt indre eller ydre for 

arbejdet med den pågældende aktivitet, men da jeg oplevede eleverne som engagerede og interesserede 

for udførelsen af aktivteten, vil jeg argumentere for at den indre motivation kom til syne i undervisningen. 

Det er efter min overbevisning, at meddigtningsopgaven skabte en indre motivation hos eleven, da den 

skete ud fra den enkelte elev forudsætning, som Thomas Nordahl argumenterer for er et overordnet 

princip for al undervisning.43 Hvis jeg skal have et belæg for denne påstand, ud over mine observation i 

undervisningen, ville det være relevant, at jeg havde spurgt eleverne direkte, om det var motiverende, at 

de selv måtte bestemme, hvad der skulle ske i opgaven og ligeledes, om de kunne forklare, hvad der 

motiverede dem.  

 

Observation og aktivitet set i forhold til Fælles Mål for faget Historie 

I formål for faget historie står der skrevet at: ”Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og 

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

forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder44. Jeg må, på baggrund 

af min analyse af min udførelse og valg af aktiver i undervisningen erkende, at jeg ikke formåede at skabe 

en undervisning, som giver eleverne forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres 

handlemuligheder, hvilket jeg havde håbet på. Jeg må derfor reflektere over, hvilke andre former for 

undervisning og aktiviteter, der kan styrke elevernes historiske bevidsthed, således at flere grene af 

begrebet sættes i spil, når dette nu ses som et krav for historieundervisningen. 

Dog formåede min undervisning at arbejde med elevernes indlevelsesevne samtidig med, at 

undervisningen stimulerede eleverne til at formulere historieske fortællinger på baggrund af tilegnet 

videre, som også er et krav i formål for faget historie. ”Undervisningen skal stimulere elevernes evne til 

indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af 
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tilegnet viden.”45 På baggrund af dette krav, vil jeg argumentere for, at meddigtningsopgaver kan være 

relevante i historieundervisningen, hvis målet er at fremme motivationen hos eleverne til at producere 

egne historiske tekster.  I Fælles Mål for faget Historie faghæfte 4 under kriterier for valg af indhold skrives 

der: ”… En styrkelse og kvalificering af elevernes historiske bevidsthed og identitet forudsætter nemlig, at 

de oplever indholdet interessant, meningsfuldt og perspektiverende, så de får lejlighed til at reflektere over 

deres handlemuligheder.”46 Hvilket kan give belæg for, at min aktivitet i undervisningen kan lede frem mod 

elevernes historiske bevidsthed i og med, at den tager udgangspunkt i eleverne, samt hvad de finder 

meningsfyldt og vedkommende for dem. Som tidligere nævnt bure flere grene af 

historiebevidsthedsbegrebet sættes i spil i aktiviteten, såsom nutids - og fremtidsperspektivet, hvis der skal 

arbejdes videre med kvalificeringen af elevernes historiebevidsthed, dog argumenterer jeg stadig for, at 

eleverne skal bruge sig selv i historien, da det er et godt udgangspunkt for elevernes aktive deltagelse. 

Ud over, at min meddigtningsopgaven formår at opfylde nogle af overstående krav for faget historie, 

opfylder aktiviteten et af de trinmål, som eleverne efter 6. klassetrin skal  have kundskaber og færdigheder 

inden for. I trinmålene skal eleverne bl.a. ”selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske 

scenarier på baggrund af erhvervet viden.”47 Hvilket jeg vil mene, at eleverne gør i undervisningens på 

baggrund af meddigtningsopgaven. 

I fællesmål står der ligeledes skrevet, at elevernes fokusering og optagethed af et fænomen eller 

spørgsmål, kan udspringe fra elevernes nære hverdagsliv altså elevernes livverden, og dermed være med til 

at skabe motivation for historieundervisningen, hvis dette fænomen eller spørgsmål inddrages.48 

Ud fra dette vil jeg argumentere for, at læreren bør inddrage metoder (i mit tilfælde et visuelt læremiddel) 

fra hverdagslivet for at gøre emnet mere spændende, nærværende og imødekommende for eleverne, 

hvilket også var min hensigt i historieundervisningen. 
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Analyse af elevbesvarelser 
For at belyse spørgsmålet om, hvordan man som lærer fremmer elevernes motivation for undervisningen, 

har jeg valgt at inddrage nogle af elevernes svar på, hvordan visuelle læremidler kan være med til at skabe 

motivation for historiefaget og dets indhold. Jeg har i min analyse valgt at inddrage elevernes svar og disse 

er derfor implementeret i afsnittet nedenfor. Som tidligere set er de stillede spørgsmål til eleverne samt 

elevernes skriftlige svar indskrevet i opgavens empiriafsnit, hvilke jeg gennem min analyse vil forholder mig 

til.  

I forbindelse med det stillede spørgsmål ”Hvordan var det at se filmklip i historieundervisningen?” svarede 

flere elever, at de synes, at det var god idé at se filmklip i historieundervisningen, fordi de fandt 

undervisningen mere spændende, end hvis de arbejdede med en historisk tekst. Ligeledes svarede flere 

elever, at de var mere aktive og koncentrerede i undervisningen, når filmklip blev vist, end hvis de skulle 

læse en tekst, hvilket understøtter tanken om, at visuelle læremidler kan fremme motivationen hos 

eleverne i historieundervisningen. Ligeledes understøttes denne tanke om visuelle læremidler som 

motivationsfaktor af Erik Lund, idet han udtaler: ” ”Bilde og film har imidlertid store muligheter til a gjøre 

fortiden levende, utvikle elevenes begrepsforståelse …. på måter som gjør at flere elevgrupper kan trekkes 

aktivt inn i faget”49 

 At de visuelle læremidler, både stilbilleder og levende billeder, kan virke som et motiverende element hos 

eleverne, kan forklares ud fra, at eleverne kender film og billeder fra deres dagligdag.  Ved at implementere 

et velkendt element, som eksempelvis film(klip), ind i undervisningen, vil koncentrationen samt 

opmærksomheden øges, da de forbinder film med en indlevende og positiv oplevelse, som eleverne ofte 

også forbinder med underholdning. I kontrast til dette kan man f.eks. se den historiske tekst, som 

elevsvarene også påpeger: ”Godt fordi vi koncentrerede os mere, end vi ville, hvis det bare var en bog”50 og 

”Jeg vil gerne, fordi det er meget sjovere at se film end at kigge i en bog- Det får min opmærksomhed.”51 

Det visuelle læremidler kan altså, som den historiske tekst kan have vanskeligheder ved, skabe muligheden 

for indlevelse og identifikation hos eleverne og på baggrund af foregående elevsvar, kan der argumenteres 

for, at inddragelse af historiske film (eller filmklip), kan ses som værende et positivt element i 

undervisningen. Denne påstand støttes op af Pietras og Poulsen, da de skriver: ”Fotografier kan være 

bærere af en særlig betydning, en slags visuel tekst, der vanskeligt kan formuleres skriftligt”52 Der kan 

hermed argumenteres for, at visuelle læremidler altså tiltaler eleverne mere, end en historisk tekst gør, 

som overstående elevsvar også peger på. Da film, som før nævnt, er del af elevernes dagligdag og deres 
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livsverden, bliver undervisningen, med inddragelse af visuelle læremidler, mere relevant og interessant for 

eleverne, hvilket påpeges i svaret, om hvorvidt eleven kunne tænke sig, at læreren brugte flere visuelle 

læremidler i undervisningen: ”Ja fordi det gør undervisningen meget mere spændende og sjov”.53 Når 

undervisningen inkluderer elevernes interesser, er der altså, som førhen nævnt, mulighed for en øget 

motivation fra eleverne, da undervisningen ikke virker ligegyldig og uvedkommende for eleverne. Derimod 

kan undervisningen forekomme meningsfuld, vedkommende og interessant for eleverne i og med, at de 

møder genkendelige elementer fra deres egen livsverden i undervisningen, og dette kan gøre dem 

opmærksom på emnet eller temaet, som de skal arbejde med, hvilket en elev også svarer: ”Jeg synes at det 

hjalp fordi jeg blev mere optaget af det”54. Inddragelse af de visuelle læremidler kan ligeledes skabe en 

motivation for at deltage aktivt i undervisningen, hvilket fremgår af elevsvaret: ”Ja! Fordi man kan bidrage 

en del mere”55. 

 I Jens Aage Poulsens bog ”Historie Mål og Midler”56 ses undersøgelser, skabt på baggrund af 962 folkeskole 

elever, hvori eleverne skal besvare spørgsmål om deres syn undervisningen, på læremidlerne og 

historiefaget. I et af spørgsmålene bliver elever fra 7-9 klasse spurgt, hvor de bedst kan lide at få historisk 

viden fra, hvis det ikke er i skolen. Undersøgelsen viser, at historiske spillefilm og dokumentarfilm scorer 

højt hos eleverne, da eksempelvis historiske film som historisk vidensmateriale i gennemsnit scorer 74,3% 

hos drengene og 65% hos pigerne hvorimod romaner i gennemsnit scorer 15,6% hos drengene og 27% hos 

pigerne.57 Denne undersøgelse støtter op om min påstand, at eleverne finder det motiverende at i 

historieundervisningen, at læreren inddrager visuelle læremidler.  Ud fra min analyse af elevernes svar, vil 

jeg konkludere, at visuelle læremidler helt klart kan være en fordel, når elevernes motivation for 

historieundervisningen skal fremmes, men det er vigtigt, at læreren gør sig overvejelser om, hvordan der 

arbejdes med de visuelle læremidler således, at eleverne ikke bliver passiviseret deltagere i undervisningen. 

Det er essentielt i arbejdet med visuelle læremidler, at eleverne aktiveres i undervisningen, så de ikke får 

tilegnet sig en passiv rolle, men derimod bliver aktive deltagere. At vise en masse filmklip fordi læreren ved, 

at eleverne godt kan lide at se film og ofte gør det i deres hverdag, er ikke nok. Hvis målet er, at eleverne 

skal gøres til aktive deltagere i undervisningen, skal eleverne tage del i de aktiviteter, der findes i 

undervisningen, og på den måde foregå som aktive aktører.  

Ud fra analysen af elevernes besvarelse omkring brugen af visuelle læremidler, ses det, at eleverne finder 

undervisningen mere relevant og spændende, hvis de kan se deres egen dagligdag implementeret i 
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historieundervisningen – altså medierne, som de kender dem og er brugere af. Jeg vurderer ud fra 

overstående analyse, at inddragelsen af visuelle læremidler ofte kan have den effekt at fremme 

motivationen hos eleverne i historieundervisningen, bedre end en historisk tekst formår. Det er selvfølgelig 

vigtigt, at der ses et skel mellem det, som eleverne foretager sig i skolens undervisning og det, som de 

foretager sig i deres hverdagsliv, men jeg vil stadig argumentere for, at det kan være væsentligt at 

indtænke elevernes hverdagsliv og dermed deres livsverden i undervisningssammenhænge, for at skabe 

motivation og vække interessen for undervisningen. Når målet er at fremme motivationen hos eleverne for 

på den måde at få dem til at deltage aktivt må læreren have for øje, at det ikke er ligegyldigt, hvilken form 

for aktivitet, der udspiller i undervisningen. Når elevaktivitet inddrages i undervisningen, har eleverne 

mulighed for at være aktive på mange forskellige måder og med mange individuelle valg. Dette kan være en 

fordel for at fremme motivationen hos eleverne, men et kritikpunkt kan være, at det faglige stof som 

eleverne skal lære bliver glemt. Derfor finder jeg det vigtigt at klargøre målet med aktiviteten for eleverne, 

således at de er indforstået med, hvad de skal foretage sig i undervisningen. Ved at italesætte målene i 

undervisningen gøres eleverne målbevidste, hvilket vil sige, at eleverne må kende målet med aktiviteten i 

undervisningen for at kunne lære.58 Når eleverne kender målet for aktiviteten, vil jeg argumentere for at 

elevernes motivation kan fremmes, da de kan se formålet med undervisningen og dermed har mulighed for 

at arbejde aktivt og selvstændigt med opgaven. Her kan den proksimale udviklingszone som Vygotsky 

præsentere inddrages, da den proksimale udviklingszone kan sammenlignes med begrebet ”ansvar for egen 

læring”, hvor læreren trække sig i baggrunden for hermed at påtage sig opgaven som guide, hjælper og 

vejleder for eleverne i undervisningen, som Vygotsky kalder for den medierende hjælper. Vigtigt at 

forholde sig til er dog, at det primært er læreren, der har ansvaret for elevens udvikling og læring, og derfor 

må læreren foregå som denne medierende hjælper, der i samarbejde med eleven udvikler elevens 

intellektuelle læringsniveau.  

Jeg vil på baggrund af overstående og med inddragelse af elevernes svar argumentere for, at læreren kan, 

med udgangspunkt i det eleverne finder vedkommende, skabe en undervisning hvor inddragelsen af 

visuelle læremidler, kan formå at spille en konstruktiv rolle for elevernes aktive læring.  

 

 

Elevbesvarelser angående visuelle læremidler set i forhold til Fælles Mål for faget Historie 

”It og elektroniske medier spiller en stadig større rolle i vores hverdag. I de seneste årtier har massemedier – 

især tv – i stigende grad fået en afgørende historieskabende funktion. Også i historieundervisningen vinder 
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it og andre elektroniske medier indpas som læremidler, og dermed ændres både undervisningens form og 

indhold. Tidligere var bogen med dens tekst dominerende som læremiddel i faget. Nu er der mulighed for at 

inddrage billeder i god kvalitet, lyd- og videoklip. Det skal selvfølgelig gøres med omtanke, så fascinationen 

af mulighederne ikke overstiger sigtet med det pågældende emne eller tema…”59
 

Således står der skrevet i Fælles Mål for Historie om medier og it i undervisningssammenhænge og dette 

understøtter min vurdering af det vigtige i at inddrage elevernes hverdagsliv i undervisningen. I elevernes 

besvarelser ses det i flere tilfælde, at eleverne fandt lærebogsmaterialet kedeligt og uinspirerede i 

modsætning til inddragelsen og arbejdet med de visuelle læremidler i undervisningen, hvilket der er en 

bredere mulighed for i dag end førhen, som overstående citat også påpeger.  

At inddragelsen af visuelle læremidler skal gøres med omtanke, som står skrevet i overstående citat, 

stemmer overens med min argumentation for af brugen af visuelle læremidler i undervisningen. Efter min 

vurdering skal de visuelle læremidler inddrages kvalitativt frem for kvantitativt, således at de visuelle 

læremidler skaber fascination og interesse for emnet, temaet eller aktiviteten i undervisningen, frem for 

blot at vise film og billeder i undervisningen, fordi eleverne kender det fra deres hverdag. Dog, som jeg 

igennem analysen flere gange argumenter for, har de visuelle læremidler en særlig force i forhold til at 

fremme elevernes motivation for historiefaget, hvilket også ses i Fælles Mål: ”Film og video giver 

muligheder for at synliggøre de spor, fortiden har sat. Gennem billedmedierne kan genstande og 

begivenheder bringes ind i undervisningen og opleves som nærværende.”60 

 

Diskussion 
I dette afsnit vil jeg komme med kritikpunkter inden for min valgte empirimetoder hhv. observation og 

evalueringsspørgsmål. Jeg vil i dette afsnit ligeledes diskutere fordele og ulemper ved at inddrage og 

arbejde med visuelle læremidler i historieundervisningen. Jeg vil inddrage Vygotskys teori på elevens læring 

og diskutere, hvorvidt læreren kan optræde som en medierende hjælper, hvilket er en person, som støtter 

eleven i at udvikle sit intellektuelle niveau. Derudover vil jeg komme med bud på, hvordan elevernes 

motivation for læringen i undervisningen har mulighed for at komme til udtryk samtidig med, at når de 

overordnede krav for historieundervisningen opfyldes. Jeg vil tage stilling til historiebevidsthedsbegrebet, 

som jeg bruger det i min opgave, og her vil jeg diskutere, hvordan læreren kan arbejde med begrebet 
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således, at flere grene af bevidstheden kvalificeres hos eleverne. Til slut vil jeg reflektere over hvordan, 

læreren kan måle, hvorvidt elevernes historiebevidsthed bliver kvalificeret eller ej.  

 

En kritik af min empiri i forhold til observationen er, at da jeg selv stod for undervisningen, mistede jeg 

mulighed for at danne mig det totale overblik under min observation, da jeg samtidig med at observere 

skulle styre undervisningen og hjælpe eleverne med de aktiviteter, som de blev stillet over for. At jeg selv 

var aktivt deltagende i undervisningen, og dermed ikke fungerede som ”fluen på væggen” gjorde, at jeg i 

nogle situationer var koncentreret om enkelte elever (eksempelvis elev x og y), og dermed forsvandt mit 

primære fokus fra den resterende del af klassen, hvilket resulterer i, at min observation ikke formår at give 

svaret på, hvor stor en del af klassen, der arbejdede aktivt gennem hele lektionen. En måde hvorpå jeg ville 

sikre mig, at få et bredere indblik i klassens samlede aktivitetsniveau, er hvis jeg havde bedt en anden om at 

være observatør på min undervisning. Denne observatør skulle optræde som en ikkedeltagende observatør 

og dermed agere som ”fluen på væggen”, hvilket ville have den fordel, at jeg ville få en bredere forståelse 

af klassens ageren i min undervisning. Disse to former for observationer61 hhv. min egen, som er en 

systematisk deltagende observation, og en andens observation, hvilken skulle foregå som værende 

systematisk ikke-deltagende, ville kunne sammenfattes og ligge til grund for en dybere og mere valid 

analyse af undervisningen.  

En anden mulighed for at observere i undervisningen ville være at videofilme klassen. Ved at filme klassen 

ville jeg være sikker på, at få mulighed for at observere alle elevers ageren i undervisningen, selvom jeg 

som underviser stod med ryggen til eleverne i nogle situationer. En fordel ved at benytte video som 

observation er, at jeg efterfølgende ville have mulighed for gense videoen flere gange med forskelligt fokus. 

En ulempe ved at filme undervisningen kan være, at eleverne ville agere anderledes end normalt, når de 

vidste, at de bliv optaget på video. De kunne eksempelvis blive generte eller fjollede, hvilket ville kunne 

kritiseres for ikke at give et korrekt billede af, hvordan en historietime normalt ville forløbe. Der kan 

argumenteres for videofilmning i undervisningen, da selve genereringen af data ville være objektivt, men 

selve udvælgelsen af data, som skulle inddrages i opgaven for at besvare problemstillingen ville være en 

subjektiv vurdering. Derudover er det essentielt at forholde sig til de etiske aspekter som forekommer med 

videofilmning. Observatøren, eller den person som vil filme/tage billeder må undersøge hvilke love der ses i 

forbindelse med dette. Ydermere ville anonymiseringen af børnene blive sværere, hvilket ville kræve 

overvejelser i forhold til opbevaring af data.  
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Det kan være centralt at reflektere over, hvorledes elevernes besvarelser af de stillede spørgsmål angående 

elevernes motivation for historieundervisningen kunne have set anderledes ud, hvis jeg havde stillet andre 

spørgsmål til eleverne. Mine spørgsmål til eleverne bunder i tanken om, at eleverne finder visuelle 

læremidler spændende og relevante for dem og på baggrund af dette, kan det diskuteres, hvor pålidelig 

argumentationen for eleverne motivation er. For at opgaven skulle være mere valid, ville det være 

spændende at stille eleverne mere kritiske spørgsmål om brugen af visuelle læremidler, for på den måde at 

få en forståelse af, om eleverne også kan forholde sig negativ til medier og brugen af disse i 

undervisningen. 

Jeg har igennem hele opgaven forholdt mig positiv i forhold til inddragelsen af visuelle læremidler og 

hermed givet eksempler på fordele ved brugen af disse. Jeg finder de visuelle læremidler centrale i arbejdet 

med elevernes historiebevidsthed, da de visuelle læremidler kan anslå en stemning og skabe et tidsbillede 

hos eleverne, der både kan gøre arbejdet med historien mindre abstrakt samt gøre det nemmere for 

eleverne at anskueliggøre deres egen historieskabende proces. Ligeledes kan visuelle læremidler styrke 

elevernes motivation i arbejdet med historien, hvilket elevbesvarelserne i min opgave argumenterer for. 

Dog finder jeg det centralt, at forholde sig kritisk i arbejdet med visuelle læremidler i undervisningen, og 

dermed diskutere, hvilke ulemper visuelle læremidler kan have i historieundervisningen. Eksempelvis kan 

brugen af spillefilm i undervisningen være en ulempe, hvis læreren ikke formår at inddrage arbejdet med 

den kildekritiske sans hos eleverne. Det er eksempelvis vigtigt i arbejdet med visuelle læremidler, at 

eleverne arbejder med ophavssituation og ophavs mand(mænd) således, at eleverne får en forståelse af 

hensigten med filmen, filmklippet eller billedet, som der arbejdes med.  ”Børn og unge har brug for skolens 

undervisning, også når det gælder medier og it. De har brug for en undervisning, der kan bibringe dem 

kompetencer, kvalifikationer og færdigheder i at orientere sig og begå sig i det samfund, der omgiver 

dem…”62Målet med al undervisning er, at eleverne senere i livet, skal blive aktiv og kritiske borgere i det 

danske samfund, og derfor må læreren skabe de kompetencer, der gør, at eleverne kan forholde sig kritisk 

til det de ser og hører både i hverdagen og i undervisningen. 

I undervisningen ses overordnede mål for, hvad eleverne skal nå, samt hvad de skal lære i 

historieundervisningen. Disse fastlagte mål ligger til grund for historiefagets eksistens, hvilket betyder, at 

der for historieundervisningen er fastlagt nogle bestemte mål, som ses i form af en historiekanon, og disse 

krav for undervisningen skal følges og nås. I Fælles mål ses trinmål63, som eleverne skal nå inden for de 

forskellige klassetrin. Disse mål er ikke elevernes egne men derimod nogle, som er fastsat, og som ikke kan 
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ændres i, hvilket muligvis kan føre til et motivationsproblem hos eleverne, da eleverne umiddelbart ikke 

har indflydelse på deres egen læring i undervisningen. Et spørgsmål vedrørende motivationen er således, 

hvordan læreren kan skabe en undervisning, hvor eleverne får skabt sig opmærksomhed og interesse for de 

mål, som på forhånd er sat, og som eleverne ikke har noget med at gøre?  ”En undervisning, der skal 

opfylde den hensigt at danne og beånde, må ikke melde sig med en forudlagt plan, en afstukken og afpælet 

vej, som børnene må følge til målet. Den må meget mere tage hensyn til børnene, hvad der fornøjer dem 

inderligt, glæder dem og opløfter dem, og som alene finder indgang hos dem.” (Kresten Kold 18-16-1870).64
 

Jeg vil på baggrund af min analyse om motivation og overstående citat af Thomas Nordahl argumentere for, 

at læreren kan opnå motivation hos eleverne ved at inddrage sine elever i det overordnede mål for 

historieundervisningen. På baggrund af denne inddragelse har læreren og eleverne i fællesskab mulighed 

for at skabe nogle rammer for undervisningen, der gør det muligt for eleverne, at nå målet på deres egen 

måde. Her inddrages eleverne i den demokratiske proces, hvilket kan føre til en indre motivation hos 

eleverne, da eleverne både kan føle sig set og hørt i undervisningen samt at eleverne finder aktiviteterne 

meningsfyldte. Ved at inddrage eleverne i mindre beslutningsprocesser, menes der ikke, at eleverne og 

deres interesser altid skal være i centrum for undervisningen. Læreren er ikke nødsaget til at bryde de 

overordnede mål og de fagplaner, som allerede er dannede for historieundervisningen, for at læringen 

finder sted i undervisningen, men læreren må sørge for at stoffet, som eleverne skal lære er relevant, 

interessant og meningsfuldt for eleverne.65
  

I undervisningen skal historien altså ikke studeres for historiens egen skyld på baggrund af de fastlagte mål, 

der ses for faget historie. Undervisningen skal give mening for eleverne, og dermed kan der igen 

argumenteres for, at læreren må inddrage det, som de finder vedkommende, i læringsprocesserne.66 Der 

kan forekomme diskussion om hvornår og hvorvidt elevernes livsverden skal inddrages i undervisningen, 

men på baggrund af overstående argumentation for at inddrage visuelle læremidler i undervisningen finde 

sted, er jeg af den overbevisning, at det er vigtigt, at læreren formår at inddrage elementer fra elevernes 

hverdagsliv i undervisning såfremt, at det giver mening for undervisningens indhold. 

I min opgave argumenterer jeg for, at eleverne skal deltage aktivt i undervisningen for på den måde at 

tilegne sig læring og udvikle deres intellektuelle niveau. Jeg har inddraget Vygotskys tanker om læreren, 

som den medierende hjælper i undervisningen, da jeg oplevede i min observation og efterfølgende 

aktivitet, hvordan elev x havde brug for min hjælp, støtte og vejledning for at kunne komme videre med sin 

meddigtningsopgave. En kritik af tanken om medierende hjælper er, hvis læreren kommer til at dirigerer 

elevens læreprocesser således, at eleven ikke kan tænke selvstændigt men tværtimod blot gør, hvad 
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læreren siger.  Dermed kan læreren få en forståelse af, at eleven forstår og udvikler sig, men i virkeligheden 

taler eleven blot læreren efter munden med den hensigt, at glæde læreren. Vygotsky hævder, at det er 

lærerens opgave at hjælpe eleven videre fra i den læringszone, som eleven befinder sig i på nuværende 

tidspunkt mod nye intellektuelle mål. En kritik af denne tanke er, at der altid vil forekomme et element af 

forudsigelighed, når læreren skal planlægge, hvad eleven skal lære, da læreren ”ikke kan planlægge elevens 

forståelse på forhånd og dermed ikke kan sikre sig, at eleven kan lære de ting, som læreren vil have dem 

til”.67 Ligeledes ser jeg en problematisering i forhold til tanken om udviklingen af elevens læring, når jeg 

som praktikant skal varetage elevernes læring i undervisningen. Jeg kender ikke eleverne og deres 

intellektuelle niveau på forhånd, og jeg finder det dermed problematisk, at læringen skal tage 

udgangspunkt i den enkelte elev, da jeg dermed skal have skabt mig en indsigt i elevens verden samt 

hans/hendes intellektuelle niveau, inden undervisningen finder sted.  

 

Jeg har i min opgave valgt at gøre brug af Bernard Eric Jensens’ definition på historiebevidst hvori han bl.a. 

udtaler: ”… på baggrund af fortolkninger af fortiden, forståelsen af nutiden og individets forventninger af 

fremtiden. Hvis et individ har denne historieforståelse, forstås historien dermed som et samspil mellem 

fortid, nutid og fremtid, og det er her dannelses af historiebevidstheden har sit udgangspunkt.” 68 

Gennem min analyse er jeg kommet frem til, at min undervisning ikke formår at kvalificere elevernes 

historiebevidsthed, når formålet med kvalificeringen er at skabe en forståelse af samspillet mellem fortid, 

nutid og fremtid hos eleverne. Aktiviteten omhandlede udelukkende fortiden samt elevernes fortolkning af 

denne, og de havde dermed ikke mulighed for at inddrage deres nutidsforståelse eller fremtidsforventning i 

opgaven. Dermed formår jeg ikke at kvalificere disse to grene af bevidstheden, hhv. nutidsforståelse og 

fremtidsforventning hos eleverne. I historiebevidsthedsbegrebet ses også forståelsen af, at eleverne skal 

være historieskabende således, at eleverne får den forståelse af, at de ikke står uden for historien men 

derimod er med til at producere den, og meddigtningsopgaver i undervisningen kan ligge til grund for 

arbejdet med eleven som historieskaber. Der kunne med fordel også arbejdes med andre aktiviteter, som 

arbejder med kvalificeringen af elevernes forståelse af nutiden og forventning til fremtiden, i målet om at 

kvalificere historiebevidstheden yderligere hos eleverne.  

I diskussionen om kvalificeringen af elevernes historiske bevidsthed, ser jeg det vanskeligt for læreren at 

måle elevernes historiebevidsthed. Hvordan kommer elevernes historiebevidsthed til udtryk i 

undervisningen, og hvornår kan læreren bedømme, at grene af historiebevidsthed er kvalificeret hos en 

elev? I en behandling af dette spørgsmål finder jeg dette citat relevant: “Hvis man gerne vil vide, hvordan 
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folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale med dem? (Kvale, 1997)69. Sådan udtaler Thomas 

Binderup og på baggrund af dette, vil jeg argumentere for, at en løbende evaluering skal finde sted i 

historieundervisningen med det formål at belyse problematikken vedrørende synliggørelse af 

historiebevidstheden hos eleverne. 

”Der findes ingen multiple choice test, der evaluerer på, hvorvidt eleverne gennem historieundervisningen 

har fået kvalificeret deres måde at bruge historie på.”70Da elevernes historiebevidsthed ikke kan testes 

gennem forskellige former for tests, vil en oplagt mulighed derfor være, at læreren løbende benytter sig af 

eksempelvis klassesamtaler med eleverne som evalueringsgrundlag.71 Heri har læreren mulighed for at 

spørge ind til elevernes forståelse af emnet, samt hvad der giver mening for dem, og hvad der endnu ikke 

gør. Ligeledes har læreren mulighed for at se, om eleverne vurderer og argumenterer for deres egne 

meninger og tolkninger af historien, samt om hvordan eleverne bruger deres allerede tilegnede historiske 

viden i deres argumenter. Disse samtaler skal ligge til grund for en forståelse af, hvad eleven kan 

intellektuelt, og hvad eleven endnu ikke formår, og hermed har læreren mulighed for at vælge hvilke 

aktiviteter og undervisningsmetoder, der kan inddrages i undervisningen. De løbende evalueringer ligger 

hermed til grund for tanken om, at en konstant progression i elevernes læring skal forekomme således, at 

historiebevidsthedsbegrebet udvikles. 

Konklusion 
At være historiebevidst kan ikke blot forklares ved, at et individ er i stand til at forstå historien som noget, 

der udelukkende er sket i fortiden og ej heller kun ved brugen af sin fortidsfortolkning. Individet skal have 

en historieforståelse hvori historiens fortid, nutid og fremtid fungerer i et samspil med hinanden, og på den 

måde skal individet bruge sin fortidsfortolkning til at forstå sin nutid for derigennem at kunne opbygge 

forventninger og scenarier for fremtiden. Ligeledes skal individet være bevidst om, at han/hun optræder 

som et produkt af fortidens historie men samtidig have den forståelse af selv at være i stand til at 

producere historie, som andre mennesker senere bliver et produkt af. På den måde skal individet være 

bevidst om, at alle mennesker er historieskabte men også historieskabende.  

Historiebevidstheden hos mennesker er i konstant progression, da den udvikles og forandres i det samspil, 

som vi mennesker indgår i, og derfor kan det siges, at alle eleverne allerede inden skolestart har tilegnet sg 

historiebevidst, idet de bruger historien til at forstå sig selv og andre. Ingen mennesker kan derfor siges at 

være historieløse, men spørgsmålet er nærmere hvorvidt denne historiebevidsthed er udviklet hos 
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eleverne inden skolestart, og dermed om eleverne bruger historien bevidst eller ubevidst i deres hverdag. 

På baggrund af dette, ser jeg det, som skolens opgave at videreudvikle bevidstheden hos eleverne således, 

at deres bevidsthed kvalificeres inden for de forskellige grene af historiebevidstheden. Historielæreren må 

derfor indtænke denne allerede tilegnede historiebevidsthed, som eleverne besidder, og dermed være i 

stand til at bruge denne i planlægningen af undervisningen. 

 

Hensigten med denne opgave var at undersøge, hvorvidt jeg som historielærer kan fremme elevernes 

motivation og kvalificere deres historiebevidsthed gennem arbejdet med visuelle læremidler i 

undervisningen. Jeg vil konkludere, på baggrund af overstående opgave, at det kan være svært at arbejde 

med historiebevidsthedsbegrebet i undervisningen, så flere grene af historiebevidstheden bliver kvalificeret 

hos eleverne. Den gode historielærer vil finde det væsentligt at arbejde med elevernes historiebevidsthed 

samtidig med, at eleverne finder undervisningen vedkommende. Realiteten er dog, at eleverne ofte finder 

undervisningen uinteressant og ikke-vedkommende for dem som mennesker, og på baggrund af arbejdet 

med overstående opgave, er jeg kommet frem til, at visuelle læremidler kan have en positiv effekt på 

kvalificeringen af elevernes historiebevidsthed. Gennem elevernes besvarelser kan jeg konkludere, at de 

visuelle læremidler kan gøre den faglige historie mindre abstrakt, end den historiske tekst eksempelvis kan, 

da historien visualiseres for eleverne, hvilket kan skabe en bedre forståelse og opmærksomhed for stoffet. 

Samtidig har de visuelle læremidler i undervisningen den force, at eleverne har kendskab til medierne og er 

storbrugere af disse i deres dagligdag. Hvis læreren implementere genstande fra elevernes livsverden i 

undervisningen, kan der skabes en motivationsfaktor for et givent emne samtidig med, at forståelsen af 

historiefaget som kedeligt, irrelevant og meningsløst vendes til noget, der er vedkommende og 

genkendeligt for eleverne.  

Tanken om zonen for nærmeste udvikling tager udgangspunkt i det læringsstadie, som eleverne befinder 

sig på, hvilket stemmer godt overens med tanken om, at læreren må tage udgangspunkt i den enkelte elevs 

behov, forudsætninger og forståelse for at skabe læring og fremme motivationen hos eleven. En udfordring 

ved denne forståelse er dog, at læreren må kende sine elever og den verden, som de interagere i, for at 

kunne inddrage denne i undervisningen. hvilket kan være en stor udfordring for en ny lærer eller en 

midlertidig ansat, som eksempelvis en praktikant. Med de visuelle læremidler, som redskab til at inddrage 

elevernes hverdagsliv, formår læreren, at tage udgangspunkt i noget, som eleverne finder vedkommende 

for dem, og på den måde have mulighed for at fremme motivationen for arbejdet med historien i 

undervisningen.  

Min opgave havde til formål at belyse problemstillingen om, hvorvidt visuelle læremidler kunne kvalificere 

historiebevidstheden samt fremme motivationen hos eleverne.  Jeg vil på baggrund af overstående opgave 
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konkludere, at en historielærer, som inddrager visuelle læremidler fra elevernes livsverden, skaber en 

mulighed for at vække interesse og nysgerrighed hos eleverne og dermed fremme motivationen for læring. 

De visuelle læremidler kan med fordel bruges i historieundervisningen til kvalificeringen af elevernes 

historiebevidsthed, men jeg finder det centralt, at læreren differentierer i aktiviteterne således, at flere 

grene af historiebevidstheden ses i spil i undervisningen.  

Perspektivering 
I praktikken arbejdede jeg med eleverne som historieskabende individer, og jeg arbejdede ligeledes med 

deres fortidsfortolkning. Jeg finder det derfor relevant, at jeg i en fremtidig undervisning lægger mit fokus i 

arbejdet med elevernes nutidsforståelse og fremtidsforventning, for på den måde at gøre eleverne bevidste 

om, at fortid, nutid og fremtid indgår i et samspil i historien. Kontrafaktiske opgaver kan eksempelvis 

bruges i kvalificeringen af elevernes fremtidsperspektiv, og der eksempelvis kan arbejdedes med elevernes 

nutidsforståelse gennem film(klip), der omhandler hverdagslivet i en pågældende periode, som så vil kunne 

sammenlignes med elevernes livsverden.  

I forlængelse af denne opgave kunne det være interessant at undersøge dybere, hvordan og hvornår grene 

af elevernes historiebevidsthed kvalificeres. En mulighed ville være at inddrage flere forskellige 

observationer af elevernes læring i undervisningen, samt differentiere undervisningsformerne således, at 

flere grene af elevernes historiebevidsthed havde mulighed for at komme i spil. Det ville ligeledes være 

oplagt at inddrage elevinterviews, hvor eleverne heri ville have mulighed for at uddybe deres besvarelser af 

de stillede spørgsmålene samtidig med, at jeg ville have mulighed for at stille spørgsmål til elevernes svar.  

Derudover ville løbende klassesamtaler være givende for at synliggøre elevernes bevidsthed, forståelse og 

brug af historien. Fremadrettet vil det ligeledes være relevant at gå i dybden med elevernes besvarelser 

angående motivation samt at undersøge, hvorvidt det er den indre - eller ydre motivation, der primært ses i 

historieundervisningen hos eleverne. 

Jeg må erkende, at, evalueringssamtaler i fælleskab med klassen eller flere konkrete observationen i 

praktikkens periode, ville have været oplagte til at belyse min problemstilling yderligere. På baggrund af 

mine prioriteringer og omstændighederne taget i betragtning, ses dette ikke i opgaven, men jeg finder disse 

overstående muligheder vigtige i et videre arbejde, for på den måde at styrke opgavens kvalitet og validitet. 
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Bilag 1 

Anekdotelog 
I denne anekdotelog har jeg indsamlet nogle af de sætninger, som jeg har hørt eleverne siger i praktikken. Der er 

udtagelser fra historieundervisningen om elevernes syn på undervisningen og de aktiviteter, som eleverne stilles til 

opgave.  

Der er også kommentarer som ikke er sagt direkte til mig, men som jeg har overført og nedskrevet gennem praktikken 

i almindelighed.  

Jeg har valgt at indskrive kommentarer fra tre undervisningsgange og vedlægge dette dokument som bilag, da min 

oprindelige anekdotelog er håndskrevet og i noteform, samt med små sidekommentarer hist og her, som ikke er 

relevante for min opgave. 

 

Torsdag d. 31/10-13 

Der er flexdag på skolen, hvilket vil sige, at eleverne ikke har deres normale timer men arbejder med ét emne på hele 

skolen. Denne dag handlede flexdagen om ”Intentionalitet” og eleverne skulle se film om et u-land og lave nogle af 

landets traditionelle retter.  

Jeg er med som observant og er i hjemmekundskab med i en gruppe af 4 elever.  

Jeg spørger eleverne om hvad  de synes om faget historie. 

Elev x: ”Jeg kan ikke lide historie” 

Mig: hvorfor ikke? 

Elev x: ”det er kedeligt, og jeg forstår simpelthen ikke hvad skal jeg bruge det til?” 

Elev å: ”Jeg synes det er røvsygt” 

 

Torsdag d. 7/11-13 

Jeg er på vej ind for at undervise i 6.b. Elev y ser mig gå over mod deres klasse.  

Elev y: ”Øv, skal vi have historie nu?” 

Mig: ”Ja, det skal vi.”  

Elev y: ”ej men jeg hader historie og jeg hader dem, der synes det er sjovt” 

Mig: nå… hvordan kan det være? 

Elev y: ej altså jeg hader ikke dig jo, men jeg hader bare faget. Kan vi ikke lave noget andet i historietimen i dag?” 

 

Torsdag d. 19/12-14 

Forløbet om Chr. d. 4 introduceres til klassen i sidste historietime inden juleferien og her snakkes der i plenum om, 
hvad klassen på forhånd ved om Chr. d. 4. 
Eleverne skal sidde i bordgrupperne og lave et mindmap om Chr. d. 4 og jeg går rundt og lytter og hjælper eleverne, 
hvis de har spørgsmål til opgaven.  
 
Jeg overfører en ”elev z” sige: ”det ragede ikke ham at læse i en bog om en eller anden person, som alligevel var død 
for 1000 år siden” 



Mia C. Ø. Gregersen z100371 Professionshøjskolen UCC Zahle  Historie bachelor d. 23/4 2014 

36 
 

Bilag 2  

Meddigtningsopgaver om Christoffer Columbus 

Meddigtningsopgave af elev x: 

Kære dagbog. 

I dag startede dagen med at vi sørgede over en af vores besætningsmedlemmer havde forladt os midt om 

natten. Han havde været syg rigtig længe fordi vores mad var dårlig, fordi vi næsten kun spiste tørt brød. Vi 

ville holde en begravelse for ham, så vi gav ham hans fineste tøj på og sang nogle salmer for ham og lagde 

nogle blomster i hans hænder og smed ham ned i vandet. Vi var ved at være vant til at der var nogle der 

døde hver dag. Vi var midt i at spise frokost da en af besætningsmedlemmerne råbte, at der var land i sigte. 

Jeg skyndte mig op på dækken og wow… en smuk strand med palmetræer og turkist vand kom os i møde. 

Jo længere vi kom ind mod land jo mere kunne vi se. Pludselig stak en mørkt sorthåret hovedet frem mod 

os. Man kunne se angsten i hendes øjne. Hun råbte noget på et underligt sprog da nogle flere mørke 

mennesker kom til syne. Da vi nåede i land gik vi hen imod de mørke mennesker og de smilte så man kunne 

se deres gule tænder. Jeg vidste, at vi nok skulle få guld og diamanter for vi var nået til Indien.  

Meddigtningsopgave af elev y: 

Da jeg kom til Indien var der ikke en sky på himlen. Der var mange mennesker over det hele. Jeg var ved en 

lille landsby. Der var mange børn der løb rundt og legede. Jeg var ved at blive godt sulten, så jeg tog hen til 

en slags bager, som lå lige mit i den lille landsby og jeg fik noget brød af den mørke mand som ejede 

bageren. En lille familie sad på gaden og delte en beskøjt. De havde ikke andet mad og de så meget sultne 

ud synes jeg. Jeg ville hjælpe dem for ellers ville de ikke få noget at spise så jeg gav dem resten af mit brød. 

Lige pludselig var der mennesker der begyndte at synge, og spille og danse. Den lille familie som havde spist 

mit brød dansede også og de så meget glade ud. Det var helt fantastisk alle mennesker var glade og de 

smilte og grinede og hilste på mig og jeg dansede sammen med dem. Indien er et fantastisk land og jeg tror 

jeg vil falde godt til her i landet for folk er søde og de hjælper hinanden med en masse ting og sager. Jeg 

kom for at hente guld men jeg fandt også en masse andre gode ting nemlig et sødt folk her i dette dejlige 

land og måske bliver jeg her hvis i lang tid hvis folk bliver ved med at behandle mig godt. 

 

 

 


