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Indledning 

Som historielærer har jeg jf. Fælles Mål II 2009
1
 medansvaret for at eleverne opnår kompetencer i 

faglig læsning, og jeg er forpligtet til at undervise i udvalgte kanonpunkter.
2
 For at imødegå dette 

ansvar, valgte jeg i min praktik i historie, at kombinere den faglige læsning med kontekster uden for 

skolen, men også for at imødekomme - en på det tidspunkt endnu kun vag anelse om- de tiltag den 

kommende nye skolereform ville indeholde. Jeg vidste på det tidspunkt, hvor min praktik fandt 

sted, udelukkende lidt om at den nye reform sandsynligvis ville forlange mere aktivitet i timerne. 

Valget faldt på et forsøg på at tolke behandlingen af andre kontekster end klasseværelset, som en 

form for ”aktivitet”, hvor eleverne aktivt oplevede og erfarede den ”virkelige” verden, inden at de 

skulle læse om stenalderredskaber fra bl.a. Ertebøllekulturen (ca.5.400 – 3.900 f.Kr.).
3
  

Opgavens empiri bygger på en komparativ analyse af to undervisningsforløb i henholdsvis en 2. og 

en 5. klasse. Forløbene bygger på praksiserfaringer fra praktikken på 2. og 3. årgang på lærerstudiet. 

Undervisningsformen fulgte en meget struktureret metode, der skulle tilgodese alle elevers læring 

på de to klassetrin.  

Overordnet blev det et projekt, som undersøgte sprog og konteksters gensidige afhængighed af 

hinanden, for derigennem at opnå, at eleverne tilegnede sig viden om ”nogen eller noget” gennem 

aktivitet, samt læsning og skrivning. Dengang jeg var i praktik viste evalueringen af elevernes 

mundtlige foredrag, og skriftlige fremstillinger, at de havde lært rigtig meget om stenalderredskaber 

og faglig læsning, men det var ikke muligt at vurdere konteksternes betydning for, om de ville 

kunne huske og anvende den tilegnede viden langt senere, eller om de overhovedet var motiverede 

for undervisningsformerne fremadrettet.  

Formålet med projektet blev derfor at undersøge, hvordan jeg som kommende lærer kan forbinde 

begreberne læring og aktiviteter i bevidst udvalgte kontekster. Dette sker også på baggrund af et 

svar, som undervisningsminister C. Antorini gav til nogle skoleelever i Nordjyske Stiftstidende den 

14. februar 2013.
4
  I artiklen nævner hun bl.a. ”leg og læring”, samt lektiecafé og idræt, som 

muligheder i forbindelse med aktivitetstimerne. Derudover faldt jeg over følgende udsagn: De nye 

aktivitetstimer gør det muligt at bruge det, I lærer i timerne, til noget konkret i skoven, med it-

produktion, i sløjdtimerne, på fodboldbanen eller et helt andet sted. Dette udsagn vendes på 

hovedet i projektet; vi starter ude og slutter i det hun kalder for ”timerne”. Min fortolkning af de 

aktivitetstimer hun nævner, baserer dermed ikke på en direkte forbindelse til fx sportsaktiviteter, 

men i særdeleshed på aktiviteter i alle fag, som ikke skal føre til fx en bedre kondition, men 

derimod aktiviteter, der kan knyttes direkte til faglig læsning. Min undersøgelse vil således 

omhandle aktiviteter, der kan føre til viden om, hvordan man kan lære at læse og forstå en 

informerende fagtekst. Til dette formål anvendtes bl.a. genrepædagogiske metoder. Konteksterne vil 

fungere som et af flere redskaber, der skal støtte op om og forbedre elevernes muligheder for at lære 

noget om ”noget eller nogle”. Konteksterne kommer således ikke til at stå alene. Der vil blive tale 

                                                      
1
 Fælles Mål II Historie 2009 side 34 

2
 Fælles Mål II Historie 2009 side 12 

3
 Vang-Petersen, P. (2008) side 14 

4
 http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeren/Indlaeg-i-dagspressen/130214-I-faar-en-bedre-skoledag   læst den 06.11.13  

http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeren/Indlaeg-i-dagspressen/130214-I-faar-en-bedre-skoledag


Rikke Weng-Ludvigsen, lh201115 86.200 tegn med mellemrum 

5 

 

om flere forhold, der bør tages i betragtning, i forhold til hvordan kontekster kan få betydning for 

læring, hvor historiefaget bliver rammen om læring, der tilsigter viden om fagtekster. 

Derfor anså jeg det som god mulighed, at undersøge hvad det var de forskellige kontekster havde 

kunnet bidrage med i forbindelse med faglig læsning. Disse refleksioner førte til følgende 

problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan kan forskellige kontekster få betydning for elevens læring i forbindelse med kanonpunktet 

”Ertebøllekulturen” i historie? Specielt vil der blive set på mulighederne, som en lokal pløjemark 

kan give en 5. klasse og hvad en lokal strand direkte ved vadehavet kan give eleverne i 2. klasse, 

hvis målet med undervisningen retter fokus på konteksters betydning for læring med fagtekster om 

stenalderredskaber som specifikt indhold. 

Metode 

Jeg anvender en eklektisk tilgang i undersøgelsen af projektets genstandsfelt, hvor jeg benytter mig 

af to forskellige videnskabelige metoder. Denne metode forener således forskellige idéer og 

tankegange.   

Projektet er, isoleret set, udarbejdet efter en positivistisk metode, der tilsigter at man bygger på 

positiv, dvs. sikker viden. 
5
  Sikker viden anses for det faktiske, det virkelige, altså den erfaring og 

de sansninger, som bygger på erkendelse. Mennesket har ifølge positivismen to kilder til 

erkendelse, det vi kan iagttage igennem vore sanser, og det vi kan beregne vha. vores logik. 
6
 

Erkendelse og logik vil blive ansete, som henholdsvis knyttet til relativ og sikker viden, hvilket 

kommer til udtryk i de beregninger, der fremkom under en analyse af de spørgeskemaer, som 

eleverne havde besvaret skriftligt. Positivismen er som videnskabelig metode udmærket til at give et 

billede af hvorledes logiske konklusioner drages gennem fx matematiske beregninger, og til at 

beskrive ydre objektive tilstande, som jeg som subjekt, erkender dem. Men mine refleksioner i 

forhold til projektet kommer også til at dreje sig om min forståelse for andre menneskers indre liv, 

og ikke udelukkende om kausalitetsprincippet, der opstiller teorier om årsag-virkningsforhold i 

forhold til det som undersøges.   

Jeg gjorde mig en del erfaringer, som førte til forskellige erkendelser under praktikken. Disse 

erkendelser vil blive prøvet gennem fortolkninger, af den anvendte teori og den indsamlede empiri. 

Dette bringer os videre til en videnskab, der – modsat positivismen - arbejder med fortolkninger af 

den ”forstående” art, hvilket kan henføres til hermeneutikken.  

Hermeneutikken arbejder med fortolkning af andres tanker og følelser, og begrebet hermeneutik 

kan oversættes til ”fortolkningslære”.
7
 For at kunne sætte sig ind i og dermed kunne fortolke andres 

tanker og følelser, kræver det evnen til vikarierende introspektion. Vikarierende introspektion er et 

                                                      
5
 Thurén, T. (1992) side 13  

6
 Thurén, T. (1992) side 14 

7
 Thurén, T. (1992) side 44 
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forsøg på at opleve et andet menneskes indre liv, men samtidig bevare sin position som objektiv 

iagttager. 
8
 Det handler således grundlæggende om at kunne sætte sig selv uden for parentes og 

samtidig være i midten af feltet, for at kunne fortolke andre menneskers tanker og følelser.
9
 

Fortolkningerne kommer til udtryk, når jeg undersøger de matematiske beregninger som bliver 

synliggjorte gennem lagkagemodeller.   

Billedligt set kan forskellen på positivismen og hermeneutikken deles op i henholdsvis det 

deskriptive og det normative, som kendetegner det som ”er” og det som ”bør være/ kan være” – den 

fysiske og den psykiske verden. Den fysiske og materielle verden diskuteres ikke, den ”er”, mens 

den psykiske og følelsesladede del af verden kan diskuteres.  Hvis man fx tager et 112 gr tungt rødt 

æble er der ingen grund til diskussion. Alle kan blive enige om de netop nævnte data – 112 gr og 

rødt. Æblets smag og skønhed kan der derimod være mange meninger om, det kan diskuteres og 

tolkes.  

Positivismens objektivitet kan blive forstyrret af fejlerkendelser, gennem fx synsbedrag eller andre 

fejlerkendelser, som kan føre til urigtige konklusioner og hermeneutikken kan forstyrres af 

subjektets kulturelle ”fangenskab” i tid og rum. Da mennesket er både et fysisk og et psykisk 

fænomen, blev den eklektiske tilgang en metode til, at balancere mellem to videnskaber, der skulle 

støtte hinanden, fremfor at opdele de her undersøgte individer i et enten/ eller.   

Der blev udvalgt to klasser, hvilket var et forsøg på at højne kvaliteten af de tolkninger, som 

anvendes til at fremsætte hypoteser, der vedrører konteksternes betydning for læring. Der er ud fra 

en komplementær analyse (Først i 2. kl. så i 5. kl.) forsøgt at erfare og efterfølgende at forstå, 

hvordan den didaktiske metode, – om hvilken jeg havde en forud-forståelse - som læringen var 

underlagt fungerede. Dette skete i et forsøg på at få et mere nuanceret og videnskabeligt billede af 

”sandheden”. Erfaring og forud-forståelse forudsætter hinanden i en stadig kredsgang, og kan 

visualiseres gennem den hermeneutiske spiral, som Per-Johan Ödman har foreslået.
10

  Ud fra 

princippet om at erfaringerne skaber en bedre forud-forståelse, som omvendt betyder, at man 

opfatter finere nuancer, således at man måske kan forvente, at komme et skridt nærmere sandheden, 

som den ser ud på et bestemt tidspunkt i en bestemt kultur.    

Velvidende at undersøgelsen ikke alene baserer på deskriptive facts, men i særdeleshed også 

normative, vil projektet blive underkastet en vurdering og en kritik, hvor specielt personlige 

begrænsninger vil blive diskuteret. Ligeledes er jeg mig bevidst om, at hypoteserne til en hver tid 

må anses som provisoriske sandheder, der i fremtiden kan blive falsificeret.   

Fremgangsmåde og afgrænsning 

I projektet vil begreberne livsverden, fag og faglighed blive diskuteret og defineret i forhold til den 

læring, der kan foregå i skolen ud fra bl.a. Jensen, B.E.´s syn. Desuden redegøres der for hvilken 

betydning lokalmiljøet kan få for elevernes emotionelle og til dels kognitive færdigheder. 

                                                      
8
 Løw, O. og Svejgaard, E. (2006) side 144 

9
 Hermansen, M. (2005) side 177 

10
 Thurén, T. (1992) side 57 
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Lokalmiljøets betydning bliver, med udgangspunkt i Henning Brinckmanns teori, diskuteret i 

forhold til hvilken betydning det kan have for elevernes læringsmuligheder. De kognitive 

færdigheder bliver yderligere defineret i de efterfølgende afsnit. Her arbejdes der bl.a. med teorier, 

som har en socialkonstruktivistisk tilgang til læring, hvilke baserer på Vygotskys forståelse af 

begrebet, hvor læring sker i samspil med andre. Sproget anvendes som medierende redskab og 

læreren, som medierende hjælper står centralt, lige såvel som ZNU fungerer som et dynamisk 

”mødested” for gamle og nye kundskaber. 
11

 Vygotskys begreb ”ZNU” bliver begrebsliggjort af 

bl.a. Jerome Bruner, der i den amerikanske pædagogik anvender begrebet ”scaffolding”, om 

undervisning der foregår i ZNU. 
12

 På dansk oversætter vi ”scaffolding” med ”stilladsering”, og det 

er det danske begreb som anvendes i projektet. Det er derudover specielt Bruners teori om de tre 

repræsentationsformer, som behandles og anvendes til at forklare udvalgte fremgangsmåder. 

Desuden inddrages der elementer fra fænomenologien, da det jf. fænomenologien står klart, at det 

er i livsverdenen at spørgsmålene og interessen for verden udenfor tager sin begyndelse. 
13

  I 

projektet anvendes derudover B.E. Jensens begreb ”produktionssteder”. Begrebet betegner 

forskellige kontekster, som præsenteres i projektet. Det vil også blive forklaret hvilke værktøjer, der 

kan være relevante, når eleverne arbejder med fagtekster, samt at spørgsmålet om hvorfor fagtekster 

er relevante søges besvaret. Til dette formål bliver der taget udgangspunkt i litteratur af Elisabeth 

Arnbak og Ivar Bråten.  

Endvidere anvendes det teoretiske grundlag for den didaktiske model ”Sneglen”, da modellen skal 

støtte op om visualiseringen af, hvorfor og hvornår kontekster får betydning for læring i forbindelse 

med fagtekster. ”Sneglen” tillægger desuden grammatiske konstruktioner i teksterne betydning.  

Dette tog jeg også hensyn til i min undervisning, og til dels i projektet, men opgaven kunne ikke 

rumme hele SFLs grammatiske verden, og derfor er det kun det, som jeg anså som mest relevant i 

forhold til projektet, som bliver omtalt. Ruth Mulvad har skrevet bogen ”Sprog i skole”, hvor man 

kan få uddybende information om hvordan SFL fungerer. 

Fremgangsmetoden indebar feltundersøgelser, hvor informationerne blev indhentet gennem 

spørgeskemaer, som eleverne skulle besvare skriftligt. Deres svar blev sidenhen målt, fortolket og 

vurderet i henholdsvis en analyse- og vurderingsdel. Der anvendes lagkage-modeller, som viser de 

beregninger, der kom frem efter bl.a. at have spurgt eleverne om, om de kunne huske noget fra 

udflugten. Modellerne viser ikke altid alle de individuelle svar som eleverne afgav, men de er lavet 

på beregninger af om de kunne huske noget eller intet fra selve oplevelsen, samt at deres motivation 

er forsøgt målt. Ord som beskriver eller navngiver de fund, som blev fundet og talt om i 

situationerne på henholdsvis mark og strand, blev anset som afgørende for om konteksterne og 

sproget i forening havde betydning for elevernes hukommelse.  

Med ovenstående teori og fremgangsmåde som udgangspunkt, søges projektets problemformulering 

således besvaret.  

 

                                                      
11

 Imsen, G. (2010) side 287 
12

 Imsen, G. (2010) side 226 
13

 Jensen, B.E. (2007) side 141 
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Forbehold 

I projektet er det ofte personlige oplevelser, erfaringer og refleksioner, som argumenterne støtter sig 

til. Lærerens engagement må formodes at spille en betydelig rolle, således at der med dette projekt 

ikke vil være tale om en ”opskrift” på vellykket undervisning. 

 Jeg kan på intet tidspunkt fornægte at være en del af den tid og kultur, hvor undersøgelsen fandt 

sted. Hermed når vi til det faktum, at projektet i særdeleshed også baserer på personlige 

fortolkninger af den anvendte teori og af en undersøgelse af en undervisning, som jeg selv var en 

del af. Den deltagende position i forhold til undersøgelserne, gjorde at jeg ikke kunne være 100 % 

objektiv, men helt sikkert er subjektiv i flere forhold. 

Det kan heller ikke udelukkes at elevernes følelser for og forhold til underviser kan have haft 

betydning for besvarelserne. Dette kan formodentlig have påvirket dem i større eller mindre grad. 

Således er empirien ganske vidst tilstede, men læser bør være sig bevidst om at der findes andre 

faktorer, der også spiller en rolle i elevernes besvarelser. Derfor er teorien i-sig-selv ikke en direkte 

årsag til succes eller nederlag jf. empirien, men teorien kan vise, at man kan forøge chancerne for en 

succesrig læringsproces.  

Desuden kan det ikke udelukkes, at det har betydningen for besvarelserne, at det var 11 mdr. siden 

at 5. klasse havde gennemført forløbet, og 21 mdr. siden at 2. klasse havde deltaget.      

Teori 

Livsverden, fag og faglighed i folkeskolen 

For at kunne undersøge konteksters betydning for læring, anses en definition af livsverden, fag og 

faglighed, som relevant. Begrebsafklaringerne skal bidrage til en legitimering af, og en forståelse 

for, hvornår produktionssteder kan være relevante, hvad de kan bidrage med og hvorfor det er 

vigtigt at medtænke deres betydning for læring.   

Undervisningen tog didaktisk afsæt i elevernes livsverden
14

. Livsverdenen defineres således i 

projektet: 

Livsverdenen er, ikke overraskende, den verden vi lever i. Det er den verden vi i dagligdagen tager 

for givet, det er den før-videnskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke 

stiller spørgsmålstegn ved.
15

  

Da alle elever kommer i skole med forskellig viden og erfaringer, var det vigtigt at tage didaktisk 

afsæt i en fælles livsverden og et fælles sprog, som konstrueres på produktionsstederne. Det fælles 

udgangspunkt bliver visualiseret under afsnittet om ”Sneglen”. 

 Hvis man mener at megen læring sker i elevernes livsverden, så kunne det måske blive vanskeligt 

for eleven at ”nøjes” med en læring af et bestemt indhold i skolens faglitteratur, hvis der ikke 

                                                      
14

 Begrebet Livsverden defineres af Jensen, B.E. ud fra Zahavi, D.´s forklaring i Fænomenologi, 2003, side 30  
15

 Jensen, B.E. (2004) side 90 
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inddrages forhold fra den virkelige verden. Ved at besøge udvalgte produktionssteder kan eleverne 

blive sig bevidste om, at de selv er historieskabte og historieskabende på en mere konkret vis, da de 

ikke længere udelukkende kigger med ude fra sidelinjen i en faglitterær bog, men selv er handlende 

individer, som undersøger historien, dér hvor noget af den materielle del af historien stadig kan 

findes. Den historieskabende proces blev konkretiseret, da eleverne skrev et dagbogsnotat om 

turene til de udvalgte produktionssteder, hvilket der vendes tilbage til senere i projektet.  

Ertebøllekulturen behøver eleverne således ikke kun at lære noget om i bøger, der ofte er skrevet i 

en kausalitetsversion, hvor årsag og virkning forklares, men hvor læseren ikke inddrages personligt. 

I så fald lagres den viden eleverne opnår hovedsageligt i den semantiske hukommelse, der bygger 

på tænkning snarere end på oplevelser. Oplevelser lagres i den episodiske hukommelse.
16

 Dette 

udelukker absolut ikke læsning af fagtekster i skolen, men undersøgelsen skal vise, at inddragelsen 

af produktionssteder kan gå ind og understøtte senere læsning af fagtekster og dermed 

inderliggørelse af et indhold, der bygger på såvel oplevelser som læsning.  

Teksternes måde at kommunikere til læseren på kan også have betydning. Man kan for det første 

tale om at inddrage eleven i teksten, hvis der anvendes en såkaldt stemmeversion, hvor læseren 

bliver tiltalt med et 1. persons ”du” i en tekst. Det modsatte sker hvis eleven skal se verden fra 

sidelinjen, altså uden noget som helst forhold til indholdet i en tekst, når kausalitetsversionen 

eksempelvis anvender et 3. persons ”man”. Den optimale tekst er jf. Bråten, I. en stemme/ 

kausalitetsversion.
17

 Dette nævnes som en sidebemærkning, fordi man bør støtte eleverne, når man 

udvælger den faglitteratur de skal læse på klassen. At besøge forskellige produktionssteder, er ikke 

nok i sig selv. Under bilag 3 ses et eksempel på en tekst, der ser skrevet i en stemme/ 

kausalitetsversion. Her forsøges der således at se læringsmiljøerne under et helhedsperspektiv, der 

ikke tager udgangspunkt i skolen som eneste læringssted, men sammentænker livsverden og skolen 

som komplementære læringssteder.
18

 Det handler om hvad livsverden og skole kan gøre sammen, i 

stedet for hver for sig.  

Ved at tage afsæt i elevernes livsverden/ hverdagsliv, tager man også afsæt i deres følelsesliv og 

kan undersøge om hverdagslivet i lokalmiljøet har betydning for om læring i skolen giver mening 

og kan bruges til noget. Fænomenologiske forskere peger på, at menneskers livsverden udgør 

fundamentet for videnskab.  Her i projektet antages det, at den læring, som eleverne får muligheden 

for at konstruere, tager sit udgangspunkt i deres livsverden, da det jf. fænomenologien er hér 

spørgsmålene og interessen for verden udenfor tager sin begyndelse. 
19

  

Interessen og spørgsmålene kan rejse sig, når eleverne ser, rører, lytter og taler med hinanden og 

med læreren. Det forholder sig således, at de anvender naturligt medfødte sanser til at kunne danne 

sociale relationer, der muliggør at de kan lære noget nyt, og være en del af det nye. Hvis man taler 

om kompetencer i denne sammenhæng, vil det være relevant at tale om bevidst anvendelse af 

sanserne og sproget med et synligt formål; at lære noget om – i dette tilfælde – stenalderredskaber. 

                                                      
16

 Broberg, A., Almquist, K., Tjus, T. (2005) side 97 
17

 Bråten, I. (2009) side 96 - 99 
18

 Jensen, B.E. (2007) side 137 
19

 Jensen, B.E. (2007) side 141 
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Således nås der frem til, at faglighed i forbindelse med undervisning i folkeskolen må ses i tæt 

sammenhæng med kommunikation, oplevelse, erfaring og forståelse.
20

  Faget bliver et redskab til 

forståelse, fordi at fagligheden har fokus på elevernes fremtidsrettede møde med samfund og kultur. 

Dette kaldes her for Den Redskabsorienterede Fagforståelse, hvilket muliggør en didaktik der tager 

afsæt i elevernes livsverden fremfor i faget. 
21

 Der kan således være tale om forskelle fra en 

videnskabsorienteret forståelse for fag, som der eksempelvis kan være tale om på universitetet, hvor 

en Stoforienteret Fagforståelse kan karakteriseres som værende fremherskende i dét fag/ faglighed 

bliver mere eller mindre sammentænkt og bliver et – groft sagt- foreliggende resultat af eller en 

direkte følge af en specialiseringsproces, der udgør viden og færdigheder, som underviseren skal 

give videre til sine studerende. Jf. Jensen, B.E. (2007) side 30 definerer Fink fag og faglighed som 

et resultat, der uddanner fagfolk; altså fagfolk som har erhvervet sig en profession inden for et fag 

på universitetet, og således vil der kunne være tale om to forskellige typer for folk, nemlig fagfolk 

med en universitetsuddannelse og lægfolk med en folkeskoleuddannelse, når begrebet faglighed 

skal defineres.
22

 Ikke desto mindre vil eleverne her blive betegnet som ”eksperter” i et bestemt 

indhold, da den faglighed, der er dem tiltænkt defineres ud fra før nævnte redskabsorienterede 

fagforståelse, der svarer til undervisningen i folkeskolen. Elevernes livsverden vil således fungere 

som videnskabeligt fundament, der understøtter processen, som fører til at eleverne kan opnå 

”ekspertviden”.  

Lokalmiljøet som motivationskilde 

Her vil der blive set nærmere på lokalmiljøets betydning for læring og historieskabende funktion. 

Herigennem åbnes for muligheden for senere at gå et skridt videre og arbejde med mødet med andre 

menneskers historie. Et møde som kan baserer på forståelse og respekt i henholdsvis handlinger og 

ord grundet kendskabet til egen historie.    

Produktionsstederne skulle gøres eleverne vedkommende og blive nærværende i deres hverdagsliv. 

Ved at vælge kontekster i lokalmiljøet, skulle deres motivation styrkes gennem fokus på det 

emotionelle, der kan berøres hvis arbejdet foregår på et sted, der i forvejen har mere eller mindre 

betydning for den enkelte elevs liv og identitet.
23

  Ikke alle elever er ens og kender eller har den 

samme grad af tilknytning til lokalmiljøet. Det er i kontakten med ”den anden gruppe” at 

afgrænsning opstår, derfor er det vigtigt at eleverne er de samme steder og/eller indgår i fælles 

sammenhæng, og dermed har noget til fælles, samtidig med at de oplever hinanden som forskellige. 

I fagtekster er den kognitive og emotionelle erkendelse ofte foretaget på forhånd af tekstens 

forfatter, således at en fagtekst der omhandler stenalderredskaber – selv i lokalområdet – ikke kan 

kompensere for elevens egne emotionelle erkendelser.
24

    

Hvis man spurgte eleverne om de kendte deres lokalmiljø, ville de måske svare ”Ja” uden at tøve en 

kende, men da de fik fortalt at der for tusinder af år siden boede mennesker på stubmarken nede bag 

                                                      
20

 Brodersen, P., Laursen, P.F., Agergaard, K., Nielsen, N.G., Andersen, F.Ø. (2008) side 26 
21

 Brodersen, P., Laursen, P.F., Agergaard, K., Nielsen, N.G., Andersen, F.Ø. (2008) side 27 
22

 Jensen, B.E. (2007) side 31 
23

 Iflg. Brinkmann (1990) side 35 står det klart, at arbejde med lokalmiljøet kan understøtte elevens identitetsudvikling. 
24

 Brinkmann (1990) side 44 
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ved Schackenborg Slot i Møgeltønder, kiggede de undrende. Det var meningen at denne undren 

skulle animere elevernes lyst til, at udforske deres eget lokalmiljø, og finde spor fra Danmarks 

Oldtid, som ikke umiddelbart er synlig for det nutidige øje, men som helt sikkert ligger under eller 

på jorden hvor stubbene står i dag – og ikke kun findes hjemme i lærerens samling, på det 

fjerntliggende museum, en bog eller i det fjerne Afrika. Elevernes erfaringer med fortiden i deres 

eget lokalmiljø, kan åbne for deres nysgerrighed for verden uden for. Lokalmiljøet bliver således et 

koblingspunkt til motivationen for, at vide noget om den verden, der ligger uden for lokalmiljøet, 

men også den verden som fagtekster informerer om. Dette anses for en kvalificeret, altså 

anerkendende måde, og således kunne et museum eller et udenlandsbesøg være næste 

produktionssted, hvori eleven kunne tilegne sig vaner der danner – lære det der skal til for at kunne 

klare sig samfundsmæssigt - ham/ hende, men en større uddybelse af dette område er for 

omfangsrigt til at kunne rummes i opgaven, så det forbliver bl.a. ved en henvisning til fx 

Hermansen, M. (2005) kapitel 1. På trods af at dette forhold ikke er en større del af projektet, 

bringes her et eksempel på, hvorledes det kunne tænkes:  

Overgangen fra mesolitikum til neolitikum er epokegørende, da mennesket bliver bofast, hvor det 

hidtil har levet som nomader. Kanonpunktet ”Ertebøllekulturen” kan markere denne overgang, der 

bl.a. skyldtes klimaforandringer, men også kulturelle påvirkninger, der kom fra andre lande. Begge 

begreber eller temaer, ”klimaforandringer” og ”kulturelle påvirkninger fra andre lande”, kan 

anses som værende eksemplariske i vor tid, da man kan tematisere nuværende problematikker der 

vedrører klimaproblemer eller spørgsmålet om hvor interkulturelle vi bør være jf. Pietras og 

Poulsen (2011) s. 243. I så fald kunne man eventuelt prøve at leve som i stenalderen, og 

sammenligne det med måden vi lever på i dag. Hvordan mon menneskene havde det? Det kunne 

bl.a. også danne et grundlag for diskussioner om, hvorvidt vi bør ændre noget af det vi gør nu, men 

samtidig bliver spørgsmålet om vi overhovedet kan undvære de ting, som fx kan defineres som 

skadelige for klimaet? Man kunne også se på hvordan vi bør se på indvandring – er det en byrde 

eller en berigelse, når idéer fra udlandet påvirker os eller tvinger os til ændringer?  

Det er bare ikke nok alene at tænke den emotionelle vinkel ind, man bliver nødt til ligeledes at se på 

de forhold, der vedrører elevernes relationer under læring og deres kognitive udvikling. Brinckmann 

mener at netop arbejdet med lokalhistorien kan vise nye veje, der åbner op for at eleverne kan 

arbejde både emotionelt og kognitivt med deres egen lokalhistorie.
25

 Det bliver muligt for dem selv 

at undersøge og analysere de kilder, som findes på et givent sted. I de kommende to afsnit uddybes 

derfor mere specifikt relationers betydning i forhold til sproget, samt de kognitive
26

 aspekter ved 

lærings betydning for elevernes læringsmuligheder i udvalgte kontekster.  

Sprogets betydning for læring. 

Her vil der blive set nærmere på, hvad sproget og egen-aktivitet i fællesskab kan betyde for læring. 

Mads Hermansen definerer læring gennem følgende udsagn: 

                                                      
25

 Brinkman (1990) side 44 
26

 Kognition vedrører bearbejdning af information 
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 ”Læring dækker over det, der sker inde i personen, det der både kan være et resultat af 

undervisning, træning, egen-aktiviteter eller tilfældigheder” 
27

 

På de forskellige produktionssteder, der er en del af undervisningens ydre form, får eleverne 

oplevelser, og de kan således gøre sig nogle erfaringer. Denne ydre form kan fremkalde og støtte 

elevens indre forudsætninger og potentialer for at bearbejde og forholde sig til indholdet.
28

 Sproget 

bliver et redskab til at danne relationer, samt videregive informationer om de oplevelser og 

erfaringer, som henholdsvis ”fås” og ”gøres”. Derved kan man tale om en tvedelt funktion.  

Sproget bliver altså et vigtigt redskab til formidling mennesker imellem og dermed til tilegnelse af 

fælles sprog og kultur. 
29

 Læring sker jf. Vygotsky altid i samspil.
30

 Herunder illustreres det lærende 

menneske i et socialt samspil mellem kommunikerende mennesker, i et symbolsk eller virtuelt 

samspil, samt i et materielt samspil. Modellen findes på side 149 hos Imsen, G.(2009) 

  

Illustrationen viser øverst den sociale interaktion, som foregår mellem mennesker. Sproget bliver et 

middel til at skabe relationer, hvor viden formidles og udvikles. Sproget defineres således som et 

socialt redskab og sproglig udvikling som et socialt anliggende. I skolen handler det meget om at 

lære at begå sig i den symbolske verden, som er markeret til højre. Den lærende forholder sig dog 

også til den materielle verden, og her spiller konteksterne i den konstruerede livsverden ind, samt de 

fortidslevn som eleverne aktivt arbejdede med. Læreprocesser kan derfor studeres som et samspil 

mellem den lærende og det sociale, det fysiske og det symbolske system, der står i et 

afhængighedsforhold til hinanden.  

Sproget som redskab ”tvinger” eller muliggør det for mennesket, at gå i relation, samt at udveksle 

meninger med andre. Sproget bliver et bedre værktøj i det øjeblik man lærer bogstavsymbolikken at 

                                                      
27

 Brodersen, P., Laursen, P.F., Agergaard, K., Nielsen, N.G., Andersen, F.Ø. (2008) side 24  
28

 Brodersen, P., Laursen, P.F., Agergaard, K., Nielsen, N.G., Andersen, F.Ø. (2008) side 24  
29

 Imsen, G. (2010) side side 245 
30

 Imsen, G. (2010) side 149 
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kende. Dette er fundamentet for evnen til symbolsk tænkning. 
31

 Jf. Vygotskys teori er sproget 

byggesten for tænkning. 
32

 Hermed kommer vi til næste afsnit af projektet, hvor vigtigheden af 

strukturer i undervisningen belyses i forhold til specielt kognition.  

Struktureret undervisnings betydning for læring. 

Bruner er fortaler for tydelig struktur i undervisningen.
33

 Vigtigheden af struktureret undervisning 

ses igen hos Hilbert Meyer 
34

. Begge teoretikere lægger stor vægt på sammenhænge i det som skal 

læres. Der skal være overensstemmelse med lærerens mål, indhold og metoder, som så skal 

præsenteres og kunne bruges af eleven i kommende læringssituationer, såvel som i praktiske 

situationer. Mursell taler om at læreren gennem veltilrettelagt undervisning konstruerer konteksten, 

og den bliver en kulisse omkring den strukturerede undervisning.
35

  

Bruner ser kognitive processer som grundlæggende sociale, og han mener at mentale processer 

formes gennem deltagelse i kulturelt liv, hvilket forsvarer at skolen bør have et åbent syn for 

elevernes liv og kultur uden for skolen.
36

 Hans teori viser sig senere i projektet, at få betydning for 

hvornår i forløbet eleverne tager på tur i lokalmiljøet.   

Bruner hævder 
37

, at vi perciperer 
38

, tænker og handler gennem tre repræsentationsmedier. Gennem 

arbejdet med konkret materiale, der undersøges – berøres og ses - (kropslige handlinger) danner 

mennesket indre forestillingsbilleder, der svarer til en visuel hukommelse
39

 (Det ikoniske system), 

der ledsages af symboler (Sproget). Symboler har den egenskab, at de sætter eleven i stand til at 

begribe det formelle og abstrakte ved tingene der arbejdes med. 
40

 På næste side ses den model som 

Imsen, G. bruger til at visualisere repræsentationsmedierne. Modellen findes på side 240 i ”Elevens 

verden” (2010) Til eksamen vises mere konkret, hvad der kan ske, hvis man ikke tager yderligere 

hensyn til repræsentationsmedierne.   

                                                      
31

 Hermansen, M. (2005) side 158 
32

 Imsen, G. (2010) side 222 
33

 Imsen, G. (2010) side 284 
34

 Meyer, H. (2005) side 24 
35

 Imsen, G. (2010) side 289 
36

 Imsen, G. (2010) side 236 
37

 Brodersen, P., Laursen, P.F., Agergaard, K., Nielsen, N.G., Andersen, F.Ø. (2008) side 24-25 
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39

 Imsen, G. (2010) side 240 
40

 Imsen, G. (2010) side 239-241  
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Når man skal tilrettelægge undervisning, bliver følgende overvejelser således vigtige:  

Hvilken repræsentationsformer kan være relevante?  

For 5. klasses vedkommende faldt valgene på konkrete levn, undersøgelser på en mark i 

lokalmiljøet, museumsbesøg, film og andre visuelle fremstillinger ved hjælp af it. I 2. klasse 

besøgtes bl.a. den lokale strand, dog fik de ikke mulighed for et museumsbesøg.  

Fokus lå således i starten af forløbet på arbejdet med konkrete levn fra fortiden i forhold til læring i 

forskellige kontekster og senere fokuseredes der mere på læseforståelse i forbindelse med 

fagtekster. Der vil ikke blive foretaget en uddybende analyse af de andre konteksters betydning, da 

dette ville sprænge rammen for projektet, men det betyder ikke, at der ikke er bevidsthed om denne 

udeladelse af andre produktionssteders betydning for læring i forskellige sammenhænge.  

Eleverne skulle for så vidt muligt sanse, altså optage emnet ved at se og røre ved det, danne sig 

indre forestillingsbilleder og sætte ord på det, de havde med at gøre. De blev på klassen præsenteret 

for kilder i form af konkrete levn fra oldtiden, samt flint som naturligt råmateriale, inden at de blev 

inviteret med ud på en lokal mark/ strand, hvor de selv skulle forsøge at genkende og finde 

flintartefakter. Mange abstrakte begreber blev således konkretiseret før eleverne mødte selv samme 

begreber i en samtale på marken/ stranden, og senere under læsning af den informerende fagtekst.  

Derudover bør man gennemtænke hvilke former for øvelser, der er mest adækvate for eleverne. Det 

kan lette på læseforståelsen, at eleverne følelsesmæssigt har bevæget sig ind på temaet før læsestart, 

deres forforståelse skal bl.a. aktiveres gennem arbejdet med strategien ”VØL-modellen”. (Se bilag 

6) VØL-modellen er en dyb overvågnings- og elaboreringsstrategi, der bl.a. kan anvendes som 

evalueringsmetode af eleven selv, da man inden læsestart stiller spørgsmål til teksten og skriver 

dem ned. Eleverne kan læse deres egne spørgsmål til teksten, og efter endt forløb kan de undersøge 
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om de fik svar på deres spørgsmål, og måske endda tilegnede sig mere eller anden viden end den de 

havde regnet med. Elaboreringsstrategier bruges således til at kombinere allerede eksisterende viden 

med ny viden, og eleverne bliver selv bevidste om, at de stilladseres. Desuden anvendtes et 

klassifikationsskema, som er en organiseringsstrategi, for at hjælpe eleverne med at organisere de 

informationer som teksterne giver, så deres læring ikke ender med at være en ophobning af videns-

brudstykker, der ikke giver mening som helhed. 
41

   

Således kan eleverne stilladseres, og læreren kan under forløbet hele tiden støtte udvidelsen af 

elevernes sprog, som går fra at være et hverdagssprog i begyndelsen, til at blive et fagsprog, når 

eleverne selv forfatter deres fagtekst og sidenhen holder foredrag om indholdet. Her står læreren 

centralt som medierende hjælper, der bevæger sig indenfor den dynamiske ZNU.   

Bruners repræsentationsformer kan for historiefagets vedkommende henføres til produktionssteder, 

der jf. Bernard Eric Jensens´ model på side 65 hos Pietras og Poulsen (2011) påvirker produktion og 

reproduktion af historiebevidsthed. Jensen, B.E. (2003) taler på side 358 om, at menneskets forhold 

til historien er et praktisk anliggende, der foregår i den ”virkelige” verden, førend at det bliver 

fagligt og dermed teoretisk. Historiefremmende virksomhed, som fx undersøgelserne på marker i 

lokalmiljøet, kan altså relateres til Bruners repræsentationsmedier, hvor eleverne rører ved og ser 

redskaber fra fortiden, danner sig indre forestillinger, og sætter ord på dem, hvorefter de først senere 

skal beskæftige sig med teorien, når de læser og skriver om stenalderredskaberne. Dog blev 

konkreter fra livsverdenen ikke udeladt helt og aldeles, da teoridelen påbegyndtes. Eleverne fik 

tildelt et originalt redskab, som svarede til det redskab, som der blev informeret om i deres fagtekst, 

hvilket skulle støtte eleverne under læsningen.  

Læringsrummene, herunder produktionsstederne i lokalmiljøet, fungerede således som kulisser 

omkring strukturerne i undervisningen, hvilket blev knyttet sammen med bl.a. 

socialkonstruktivistiske teoretikeres teorier om læring i dette afsnit, og således sammentænkes det 

emotionelle og sanselige element i lokalmiljøet og det kognitives betydning for læring til syvende 

og sidst som en helhed, der kan konkretiseres gennem den didaktiske model ”Sneglen”, men inden 

da belyses kort hvad meningen faglig læsning er, da faglig læsning er et vigtigt element i projektet 

og ”Sneglen”.  

Hvorfor faglig læsning? 

Meningen med faglig læsning er tilegnelsen af faktuel viden, gennem læsning af faglige tekster.
42

 

Denne definition er en beskrivelse af selve begrebets betydning, men tilegnelsen bliver først 

optimal, når forudsætningerne for at læse teksten er til stede. 

”Genre defineres som genkendelige sproglige mønstre, både mht. komposition og sprogbrug”
43

. 

For at kunne erkende dette, må eleven opnå leksikalsk kompetence. Eleven skal altså kunne 

anvende forskellige læse- og læringsstrategier. Leksikalsk kompetence defineres som evnen til at 
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 Arnbak, E. (2009)  
42

 Arnbak, E.(2009) side 13 
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forstå de læste ord, samt selvstændigt at kunne skrive og tale om det emne der læses om.
44

 

Kendskab til forskellige genretypiske træk, kan således gøre det lettere for eleven, selv at formulere 

en tekst, der er af en bestemt genre.   

Bråten, I. har udviklet fire organiseringsstrategier, som støtter læseforståelsen.
45

 Her præsenteres tre 

af strategierne, som bruges til at gruppere, indordne eller forbinde information. 

Overvågningsstrategier bruger læseren til at tjekke, eller evaluere sin egen forståelse under 

læsningen. Elaboreringsstrategier benyttes til at gøre teksten mere meningsfuld, idet den nye 

information bearbejdes, uddybes, videreudvikles, beriges eller forædles i lyset af den viden, som 

læseren allerede har i forvejen.
46

 Disse strategier kan kobles til Arnbaks redskaber eller modeller, 

der gør tilegnelsen af ukendte tekster lettere i praksis. I praktikken anvendtes fx VØL-modellen
47

, 

som er en dyb overvågnings- og elaboreringsstrategi, der bl.a. kan anvendes som evalueringsmetode 

af eleven selv.
48

 Desuden blev der udarbejdet et klassifikationsskema
49

, der er en 

organiseringsstrategi, som skal tilgodese elevernes læseforståelse, når informationerne grupperes i 

skemaet.  

Med den hidtil forklarede teori vil der nu blive set på, hvordan de konkret udvalgte 

læringskontekster; klasseværelset og mark/ strand i lokalmiljøet, samt fagteksterne i praksis kan 

blive midlet til at opnå målet - elevernes læring i forhold til hukommelse og senere brug af den 

opnåede viden. Dette belyses gennem den didaktiske metode ”Sneglen”, som dannede rammerne for 

undervisningen. ”Sneglen” har en socialkonstruktivistisk tilgang til undervisning og man anvender 

den på en sådan måde, at såvel Bruners som Vygotskys teorier om læring bliver tilgodeset. Lidt 

mere konkret vil det sige, at modellen inddrager sproget, sociale processer og handlinger, samt 

kulturen, som værende medvirkende til at skabe individet.   

Teori i praksis 

”Sneglen”; en didaktisk metode 

 For at understøtte forståelsen, er ”Sneglen” visualiseret og vedhæftet med Derewiankas´ eksempel 

som Bilag 4. Det kan evt. være tilrådeligt, at se på modellen under den videre læsning.   

”Sneglen” er en didaktisk metode, som er udviklet af australieren Beverly Derewianka.
50

 Den er 

sammensat af Vygotskys tanker omkring arbejdet i elevens ZNU, Bruners teori om stilladsering, 

Hallidays SFL og Martin og Rotherys ”The Teaching Learning Cycle”. Det er overordnet en model, 

som bygger bro mellem elevsprog og fagsprog indenfor de rammer, som blev beskrevet længere 

oppe i teksten vedrørende den redskabsorienterede fagforståelse. Eleverne lærer hvilke redskaber de 

kan bruge, for at opnå den ønskede viden. Formålet med arbejdet med ”Sneglen” er, at eleverne 
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 http://pub.uvm.dk/2000/sporet/12.htm  læst d. 29.11.2013 
45

 Bråten, I. (2009) side 69 
46

 Bråten, I. (2009) side 70 
47

 Bilag 1 
48
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først lærer fagtermer i en hverdagssproglig ramme at kende, og dernæst trin for trin guides frem 

mod en fagsproglig måde at vide noget om emnet på. Det er tiltænkt, at såvel stærke som mindre 

stærke elever vil kunne udvide deres kundskaber og deres viden gennem denne arbejdsmetode.   

Virksomhedsteorien, som er repræsenteret i ”Sneglen”, tydeliggør læreprocessens dobbelthed; at 

”noget ydre” gøres til ”noget indre”, gennem en proces, hvor mennesket forandrer sig, og 

demonstrerer, at det har evnen og muligheden for at omsætte sine kvalifikationer til en ydre 

virkelighed.
51

 Dette sker i samspillet mellem individet og miljøet, sådan at også virkeligheden 

forandres. I dette tilfælde fx elevens aktivt tilegnede viden om, og forhold til flintredskaber fra 

stenalderen. Det centrale i virksomhedsteorien er således, at man ikke må forstå mennesket adskilt 

fra sine omgivelser.
52

  

I praksis fulgte undervisningen meget stringent strukturerne i Sneglen, og her kan læser få 

visualiseret, hvordan undervisningen blev gennemført. Grunden til at eleverne besøgte henholdsvis 

en strand og en mark ligger bl.a. i mulighederne, som var givet. På det tidspunkt hvor 2. klasse var 

på tur, var det grundet vejret ikke muligt, at undersøge stenene på marken. Derfor blev målet for 2. 

klasse at søge efter det råmateriale, som stenaldermennesket brugte til at producere redskaber af, 

mens 5. klasse, under deres undersøgelse, fandt diverse flækker og afslag, som 

stenalderhåndværkeren havde efterladt. Oplevelserne som blev eleverne givet, skulle aktivere 

elevernes sanser, som beskrevet tidligere, og konteksten skulle støtte opbygningen af et ordforråd, 

som var relevant i forhold til de fagtekster, som eleverne skulle læse og forstå. Således fik 

konteksterne betydning for læseforståelsen, og her konkretiseres grundene til, at eleverne skulle 

besøge lokalmiljøet inden læsestart:  

1. Det bliver på dette stadie allerede muligt at inferere, altså drage nogle følgeslutninger omkring 

emnet ”Stenalderartefakter/ Sten-alder-redskaber”.  

2. Øgning af motivationen for at læse en ny tekst, efter at de kan have fået opbygget en emotionel og 

dermed måske motiverende relation til emnet, gennem erkendelse og anerkendelse af fortidens 

eksistens i deres eget lokalmiljø.  

Eleverne udviklede og fik øget kendskab til et sprog om sproget i den givne kontekst, et såkaldt 

metasprog. Her bevæger vi os nu over i den situative kontekst jf. SFL
53

, som bl.a. lægger vægt på at 

sproget er funktionelt; det skal bruges af nogen til noget.
54

 Dette forklares yderligere i det følgende 

afsnit.  

Metoden er inddelt i tre registervariabler, der som allerede nævnt har deres udspring i SFL´s 

opdeling af den situative kontekst, der har betydning for kommunikationens muligheder i udvalgte 

kontekster. 
55

 Variablerne kaldes:  

Kommunikationsfeltet, (Indholdsdimensionen)  
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Kommunikationsrelationen (Samspilsdimensionen)  

Kommunikationsmåden, (Drivkraftsdimensionen) 

Her fremstilles registervariablerne i en model, og de besøgte kontekster udgør ”måden”, som 

således ikke står alene, men knyttes direkte til sprogets tre dimensioner. (Se evt. bilag 4)    

                                                   

                                                                 Måden – handlingerne; mundtlige og skriftlige.  

Sprogets tre dimensioner                      Relationen - interpersonelle forhold.                                    

                                                                 Feltet – objektet; Stenalderredskaberne. 

De svarer til metafunktionerne ideationel, interpersonel og tekstuel. 

 I det ideationelle ligger det logiske, det eksperimentielle og det idémæssige. Her hjælper læreren 

eleverne med løbende at sætte ord på emnet der skal behandles, når man befinder sig i bevidst 

udvalgte kontekster. Der opbygges således et metasprog – et sprog om sproget - i selve konteksten. 

Det er således ikke kun konkrete levn der ”undersøges” i de kontekster, som læringen foregår i uden 

for skolen, men også sproget bliver undersøgt. Der blev bl.a. sat beskrivende ord på de flintsten som 

eleverne i 2. klasse fandt. Fx rund, kantet, skarp, grå osv. I 5. klasse blev beskriverne også anvendt, 

men der blev desforuden arbejdet med deltagere, (Navneord) som fx afslag og flække. 

 Det interpersonelle omhandler relationerne der er mellem aktørerne. Under forløbet har eleverne 

forskellige roller, fx. eleven som udforsker, arkæolog og tekstforfatter. I disse roller indgår eleverne 

i relationer med hinanden og med læreren. Rollerne bør gøres tydelige for eleverne, så de får 

klarhed over hvad det er de skal gøre i givne situationer. Det kræver at læreren sikre sig, at eleverne 

ved hvordan man agerer i roller som fx udforsker, arkæolog og forfatter. 

 I det tekstuelle behandler man sproglige helheder og tekster. 
56

 Eleverne lærer kendetegnene ved de 

af læreren udvalgte tekstgenre, og de lærer at organisere usystematisk sprog; fx. under anvendelse 

af klassifikationsskemaer i forhold til den informerende tekst som de skal læse, samt at de på 

klassen får opdelt deltagere, processer og omstændigheder, jf. SFL, på et ophæng i klassen, der til 

en hver tid er til rådighed, når de selv skal i gang med at skrive en fagtekst. 

 De tre registervariabler står ikke alene, og eleverne går – lidt groft sagt - fra at være ”uvidende” til 

at være stilladserede ”eksperter” i et udvalgt indhold.  

Kommunikation foregår således på tværs af alle registervariablerne, og bevidstheden om sprogets 

eller symbolers betydning i forskellige kontekster er hele tiden tilstede.  

Sproget har som nævnt en central betydning og det anses som funktionelt, da det bruges af nogen til 

noget. Læreren bør fortælle eleverne om deres roller og om hvorfor og hvornår vi anvender 
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bestemte ord. På denne måde får eleverne mulighed for at inderliggøre ordene. Ordene kan blive 

elevens egne, når man ved at: 

1. Sproget er et socialt redskab og sproglig udvikling er et socialt anliggende. 

2. De sociale kontekster giver eleven mulighed for at lære ordenes og begrebernes betydning 

gennem konkrete handlinger og henvendelser.  

3. Sprog og handlinger ledsager hinanden og støtter således elevens handlekompetencer.  

4. Ord og begreber gennemgås såvel i klassen, som når eleverne selv er aktive under 

læreprocesserne.  

 I ”Sneglen” indgår der, i forhold til rollefordelingerne, variation i undervisnings- og arbejdsformer, 

alt efter hvilke roller eleverne har på et givent tidspunkt. Dette kan virke motiverende, og der 

fokuseres som følge heraf på dialektisk læring: ”Når der under den dynamiske læringsproces 

dannes dybere eller helt andre meninger, også kaldet ”aha-oplevelser”.
57

 ”Aha-oplevelserne” kan 

således i- sig-selv være en motivationsfaktor, når eleverne er bevidste om, at de skal undersøge 

”noget” og efterfølgende læse om det og forsøge at forstå det - såvel sammen, som hver for sig. I 

forhold til stenartefakter, vil en ”aha-oplevelse” eventuelt kunne billedliggøres gennem følgende 

udsagn: 

Fælles for alle stenredskaberne er, at de er blevet anvendt og produceret af mennesker til bestemte 

formål, som skulle gavne menneskeheden på netop det tidspunkt hvor de blev udviklet. Redskaber, 

som f.eks. pilespidser, økser, flækkesegl eller skrabere blev brugt til at opfylde altid tilstedeværende 

basale behov globalt set. Pilespidserne fandt anvendelse når man skulle skaffe sig føde, men man 

kunne også forsvare sig i en krigssituation. Med øksen kunne man i bondestenalderen fælde træer, 

så man kunne bygge en hytte, hvor man kunne sove og føle sig beskyttet og tryg i. Flækkeseglet 

brugte man til at høste græsarter med. Græsarter har haft stor betydning for menneskets udvikling. 

Skraberen blev brugt til rengøring af skind, der bl.a. kunne bruges til fremstilling af klæder, så 

mennesket kunne holde varmen i kolde perioder. Alle disse behov har mennesket stadigvæk, men 

redskaberne er lavet af andre materialer, har andre navne og ser anderledes ud i dag. Flinten som 

materiale kan altså, hvis man tænker virksomhedsteoretisk, åbne nye perspektiver hos eleverne, og 

give en ”aha”- oplevelse. Fra måske at være en nærmest ligegyldig sten på marken/ i strandkanten, 

kan flint som materiale eller flintartefakt blive erkendt som én – af flere - afgørende faktor for, at 

mennesket som art, kunne overleve og udvikle sig.  

”Sneglen” gør således mere end at strukturere undervisningen. Den kan bringe kulturer sammen, 

gennem fælles interesser for mennesket generelt. Mennesket har mange fælles behov. Bl.a. behov 

for føde, søvn og samvær med andre mennesker. Således kan eleverne forsøge at forstå hvad 

stenalderredskaberne betød for datidens menneskers liv og overlevelsesmuligheder.     

Genrepædagogisk set, foretages sprogundervisning gennem et kulturelt ”brillesæt”, hvor eleverne 

bl.a. erhverver sig viden om hvordan opbygningen af sproget i forskellige teksttyper er 
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strukturerede, uden decideret eller direkte fokus på hvilket sprog de er skrevet på. Her ses desuden 

en mulighed for, at elever med en anden kulturel baggrund end dansk, kan finde mening med og 

forståelse for undervisningen. Desuden kan denne viden støtte svage elevers læring, lige såvel som 

den kan forbedre dygtige elevers læring.  

Genrepædagogikken kan sagtens overføres til faget historie. Det er for så vidt dansklærerens ansvar, 

at eleven lærer kendetegnene, men historielæreren skal ligeledes arbejde med sprog og 

tekstkonstruktion, for at støtte elevens læring i forhold til fagtekster. Forløbet kan således være 

tværfagligt. Hvorledes dette kan løbe af stablen, forklares herunder og skitserer TLC- metodens 

anvendelse i praksis:
58

 

1. Undersøgelser og opbygning af viden gennem samtaler og oplevelser.  

Læreren overvejer i forvejen sit ”sprog” i de kontekster, hvor den nye viden bygges op, således at 

eleverne allerede er bekendte med ord, der senere forekommer i en given tekst. Eleverne opbygger 

et sprog om sproget.  

Eks: En tur til stranden, hvor der søges efter flintsten. Hvordan ser stenen ud? Skarp? Kantet? 

Farven? Rund? Eller sværere ord som ”neolitikum”, ”siliciumoxid”, ”fossiler” etc. kan tages i brug, 

og forklares på stedet i videst mulig omfang. Eleverne får givet en oplevelse og de får erfaringer. 

Samtidig kan oplevelsen fastholdes i et dagbogsnotat, hvor turen beskrives. 

2. Dekonstruktion eller modelskrivning.  

Eleverne og læreren undersøger i fællesskab fx et dagbogsnotat, (en berettende tekst) og finder 

typiske genrekendetegn. F.eks. anvendes ofte datid og teksten indeholder ofte mange relationelle 

processer (tilstandsverber) og materielle processer (handleverber) samt mentale verber 

(sanseverber).  

3. Dialogisk konstruktion.  

I fællesskab anvendes nu den nye viden, som klassen har opnået. Eleverne og læreren skaber i 

fællesskab en ny tekst. Læreren inddrager eleverne i de sproglige overvejelser undervejs.  

4. Selvstændige konstruktion. 

Eleverne vælger selv om de nu individuelt vil skrive et nyt dagbogsnotat eller skrive teksten af fra 

tavlen. Begge former er legale, og medfører differentiering i undervisningen.  

 Eleverne skrev under praktikken et dagbogsnotat, som beskrevet på denne side. Teksten handlede 

om den dag, hvor de var på marken/ stranden. Dagbogsnotatet er en berettende tekst, og den 

støttede erkendelsen af forskellene fra en informerende fagtekst, som de selv læste og skrev. I 

dagbogsnotatet er teksten tidsstyret og forfatteren vil berette om hvad der skete og underholde og 

modtager.
59

 Teksten indeholder mange handleverber, men den er stadig en fakta-tekst. En ikke 
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uvæsentlig sidegevinst ved dagbogsnotatet er, at bevidstheden om at være historieskabende kan 

tydeliggøres. 

Samme procedure blev gentaget da eleverne skrev deres egen beskrivende fagtekst. Elevernes viden 

blev til sidst samlet i en fælles bog, (et produkt) som alle fik udleveret, under en reception for 

forældrene, hvor de holdt foredrag om deres produkt og fremviste fundene, som lå på deres eget 

mini-museum. Processerne under de forskellige konstruktioner kan bl.a. forbedre elevens 

læseforståelse. De får redskaber til ”hvordan” man læser en fagtekst.  Fagtekster der omhandler 

livet i stenalderen vil give modtageren viden om hvordan noget eller nogle er eller var, derfor 

indeholder den mange tilstandsverber. Derudover er informerende tekster tidsløse.
60

 Når eleverne 

kender genretypiske kendetegn får de således redskaber, der skal gøre det lettere at læse en ny tekst. 

Eleverne lærer at stille spørgsmål til en ny tekst, så de kan udvælge strategier, der kan støtte 

læsningen af ukendte tekster, da eleven på forhånd kan se, eller danne sig en umiddelbar mening 

med og om teksten. Er teksten f.eks. præget af handleverber; skal jeg gøre noget i en bestemt 

rækkefølge? Eller tilstandsverber; skal jeg vide hvordan noget er? Etc.   

Gennem arbejdet med ”Sneglen” fik ekskursionerne således en central betydning for elevernes 

læring. Med udgangspunkt i sprogets tre dimensioner blev inddragelsen af de forskellige kontekster 

nødvendig. 

I det kommende afsnit analyseres elevernes oplevelse, erfaringer og forståelse på henholdsvis 

stranden og marken, for ad den vej, at finde ud af om teorien havde fungeret efter hensigten i 

praksis.      

Præsentation af analysen  

På baggrund af den anvendte teori og didaktiske metode, som lå til grund for undervisningen, 

undersøgtes det, om eleverne rent faktisk også kunne huske og anvende, det som de havde oplevet 

og erfaret. Spørgeskemaet var tilrettelagt således, at man burde kunne undersøge elevernes 

episodiske hukommelse. Dette er afgørende for muligheden for, at kunne konkludere om eleverne 

på basis af konteksten, og dermed selve episoden på marken eller stranden, havde formået at 

arkivere information i langtidshukommelsen. Når information der lagres i korttidshukommelsen, der 

jf. Miller fungerer som en flaskehals, er organiseret eller grupperet i meningsfulde enheder, er det 

muligt at optage langt mere information i korttidshukommelsen, hvilken informationen først skal 

igennem inden den lagres i langtidshukommelsen.
61
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Analyse 

Hukommelse 

Den første beregning viser de svar, som 2. klasse afgav. 19 af de dengang 23 elever var til stede og 

afgav en besvarelse. Modellerne viser svarene på spørgsmål 1-4 jf. spørgeskemaet under bilag 5.  

“Kunne huske formålet med turen og enkelte fund”: 

 

Det viste sig, at 94,74 % (17 ud af 19) af eleverne i 2. klasse kunne huske selve turen, fundene og 

kunne gengive nogle af de begreber, som de blev fortrolige med under undervisningsforløbet. 

Eleverne nøjedes ikke bare med at skrive navneordene, som de kunne huske, ned, de brugte til dels 

også beskrivende ord
62

, som fx: røde sten og grønne sten. Derudover svarede de bl.a. flintsten, sten 

med aftryk, vand, strand, gravhøje, lærerne mm. De kunne således stadigvæk huske begreber fra 

den kontekst, som de havde befundet sig i.  

Dette kan være et udtryk for, at måden hvorpå de tilegnede sig ordene hentes direkte fra erindringen 

om turen, hvor man lagde vægt på sproget og kontekstens gensidige afhængighed af hinanden. 

Desuden viste det sig, at de personer, som de havde været sammen med; deres lærer og 

praktiklærer, var en afgørende faktor for, at de kunne genkalde sig erindringerne så klart. 11 elever 

noterede at praktiklæreren var grunden til, at de kunne huske turen og formålet med den. Dette 

faktum kan vække refleksioner over, hvor stor betydning det måske kan have for eleverne, at 

læreren selv brænder for sit forehavende; er en aktiv og troværdig deltager sammen med eleverne.  

Beregningerne af 5. klasses erindringer i forhold til formålet med turen viser ligeledes, at en høj 

procentdel kunne huske meget. 

 

 

                                                      
62

 Tillægsord. 



Rikke Weng-Ludvigsen, lh201115 86.200 tegn med mellemrum 

23 

 

“Kunne huske formålet med turen og enkelte fund”:  

 

Eleverne i 5. klasse refererede direkte til navneord, og mindre til beskrivende tillægsord på de 

genstande, som de fandt. Der var ingen, på nær én elev, som tilføjede et tillægsord (Gammel 

stenalderøkse) i sin besvarelse. Hertil må siges, at der ikke var nogen elever, som fandt nogle 

stenalderredskaber, men de fandt og tog stenafslag med hjem, som de mente kunne være et redskab, 

og således er det ikke direkte forkert, når eleverne svarer, at de fandt ”Sten og gamle ting fra 

stenalderen”. Mange elever kunne desuden huske levn som porcelæn, metaller og glas. De fandt 

således meget andet end flintsten på marken, da marken har været brugt som mødding gennem flere 

århundreder. Dette fænomen er altså værd at tage i betragtning, når man udvælger 

produktionssteder. Der skal være stor fokus på hvad det er man undersøger. Her ses en ulempe ved 

produktionsstedet, da eleverne risikerer at blande de historiske epoker sammen, hvis læreren ikke er 

opmærksom og sørger for, at sortere i fundene sammen med eleverne efter endt undersøgelse. For at 

undgå at skulle afvise nogle fund, som eleverne tydeligvis var stolte over, fik de deres egen plads i 

mini-museet, som blev bygget op på klassen. Her blev fundene sorteret efter alder, så det blev 

muligt at skelne mellem epokerne.    

4. klasse (daværende 2. klasse) overraskede meget med hvor meget de faktisk kunne huske. 

Derudover havde de sammen med læreren formået, at anvende den dengang tilegnede viden i deres 

videre skoleforløb. I 6. klasse (daværende 5. klasse) var procentdelen, som kunne huske både 

formål og fund ligeledes meget høj, selv om de sidenhen ikke havde brugt den tilegnede viden i 

undervisningen. Således kan man for begge klassers vedkommende konkludere, at over 9 ud af 10 

elever kunne huske både formålet med turen og nævne enkelte fund fra undersøgelserne på 

henholdsvis mark og strand. Den her anvendte videnskabelige metode, der bygger på matematiske 

beregninger viser, at Bruners teori om de tre repræsentationsmedier er værd at medtænke, når man 

strukturerer sin undervisning. Eleverne fik i begge klasser mulighed for, at arbejde kropsligt med 

læringsindholdet, danne sig indre forestillinger og udtrykke sig verbalt om konkrete forhold 

vedrørende læringsindholdet. Den undren som de oplevede eller de idéer, som de fik, skulle støtte 

det videre arbejde med emnet. Bruner mener, som tidligere forklaret, at disse tre måder at bearbejde 

omverdenen på altid er til stede, og derfor bør indgå i lærerens strukturering af undervisningen, da 

de støtter elevens læring, og gør at tilegnet viden kan blive elevens ”ejendom”. Eleven får således 

muligheden for at inderliggøre tilegnet viden, der ikke – eller kun sjældent - glemmes igen.   
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Samtalerne 

Spørgeskemaet rummede desuden spørgsmålene nr. 5 og 6, (Se bilag 5) som refererer til elevernes 

hukommelse i forbindelse med de samtaler, som førtes under besøgene på produktionsstederne. 

Målet var bl.a. at undersøge om eleverne kunne videregive erfaringer om verden og videregive 

informationer, som kunne knyttes til produktionsstederne.  Måden der blev spurgt på, skulle 

desuden klarlægge om det for elevernes vedkommende stod klart, hvorfor de befandt sig på 

henholdsvis marken og stranden.  

I 2. klasse havde eleverne afgivet mere end ét svar per elev. 2. klasse svar på spørgsmålet: 

”Hvad talte I om ude på stranden?” 

19 elever: ”Sten” 

5 elever:   ”Gravhøje” 

8 elever:   ”Stenalderen” 

2 elever:   ”Bunker” 

Jf. svarene kan man konkludere at eleverne i den daværende 2. klasse alle kunne huske, at der blev 

talt om sten, men også ord som ”gravhøje” og ”bunker” var blandt svarene. I forlængelse af deres 

svar i spørgsmål 5
63

 svarer 17 ud af 19 elever i 6.
64

 spørgsmål, at de var der for at lære noget om 

sten, og således må det konkluderes, at de fleste vidste hvad de skulle på stranden, men at andre 

forhold som stranden bød på også var blevet bemærket og husket. Dette må tages alvorligt i det 

omfang, at det er lærerens ansvar, at eleverne forbliver i rollen som udforskerer af sten. Det viste sig 

under turen til stranden, at være meget besværligt at fastholde elevernes fokus, og dette kan altså 

aflæses i deres svar knap to år senere. 2 elever havde misforstået spørgsmålet. Elevernes svar 

medbringes som dokumentation under eksamen.  

Eleverne i den daværende 5. klasse havde generelt anvendt begrebet ”tingene” i deres besvarelser. 

Derudover svarede 3 elever ”stenalderfundene” og ”fundenes alder” under spørgsmål 5. Grunden til 

at de svarer meget overordnet kan være den, at de allerede havde skrevet mere udførligt om de 

enkelte fund under spørgsmål 4
65

, og derfor ikke så nogen grund til at gentage begreberne. Denne 

antagelse bygger på ren spekulation, men faktum er at de allerede havde svaret med konkrete 

underbegreber ift. ”Levn”, udgående fra en anden måde at spørge på, hvilket kan vise at 

spørgeskemaet måske havde mangler eller var kedeligt for de lidt ældre elever. I 5. klasse havde 3 

elever misforstået spørgsmål 6, så pålideligheden vedrørende en god vurdering af denne del af 

analysen, kan samlet set være svær.  

Med bevidsthed om at der kan være et problem, kan det gennem nedenstående model overordnet 

konkluderes, at langt størstedelen af eleverne var klar over, hvorfor de besøgte de udvalgte 

produktionssteder.  
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 Se spørgeskemaet under bilag 5 
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”Hvorfor tror du, at I talte om det?” 

 

31 ud af i alt 36 elever i de to klasser, kendte således til formålet med samtalerne på 

produktionsstederne. Dette fortæller noget om, at målet med turen stod klart for en større del af 

eleverne. Denne klarhed vedrørende en kommunikation, der gav mening kan have været med til at 

øge motivationen for engagementet under turene. 

 Eleverne skrev desuden, som tidligere nævnt, et dagbogsnotat efter ekskursionerne og samtalerne 

blev på produktionsstederne styret af lærerne som deltog. Disse faktorer kan have været 

medvirkende til, at eleverne vidste hvorfor de var på tur. Hilbert Meyer mener at meningsdannende 

kommunikation kan føre til øget motivation, faglig og tværfaglig interessedannelse samt 

metakognition.
66

  

Desuden har projektet været inde på, at sproget som redskab muliggør det for mennesket at gå i 

relation med andre omkring noget eller nogle, og man kan trække en parallel til Bernard Eric Jensen 

når han siger, at historiebevidsthed udgør en sociokulturel forudsætning for, at vi kan fungere som 

individer og gruppemedlemmer.
67

 Derfor bør man som lærer også være sig bevidst om til hvem og 

hvordan man kommunikerer. Kommunikation i sociale relationer, lærerrollens relationer, samt i 

læringssituationer, forbedres gennem for-forståelse, og rammesætning. Det kan således være godt at 

vide noget om den man adresserer til i forvejen, for at kunne forstå modtager/afsender rigtigt, når 

der kommunikeres.
68

  

Optimal kommunikation forudsætter en empatisk lærer, der har et veludviklet ”selv”. For at kunne 

reflektere over andres følelser og handlinger, må man være i stand til at kunne reflektere over egne 

følelser og handlinger. Dette kalder Kohut for ”vikarierende introspektion”. Et forsøg på at opleve 

et andet menneskes indre liv, men samtidig bevare sin position, som objektiv iagttager. 
69

 Empati 
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spiller derfor en stor rolle, da indlevelsesevne i den andens verden er nødvendig, for at kunne forstå 

eller følge den andens – ofte momentane - situation. 

 Ved bevidst at søge erkendelse, samt forståelse i f.eks. Bronfenbrenners økologiske model,
70

 kan 

man underminere misforståelser, da man gennem forståelse af, og hensyntagen til evt. problemer, 

kan leve sig ind i de følelser, der måtte være på spil hos den anden ”stemme”, som man adresserer 

til.
71

  

Man skal kunne ”se” den andens kontekst, da det er et vigtigt grundlag for tilpasset læring eller 

undervisningsdifferentiering, at kunne forstå hvordan eleverne tænker og føler.
72

 Lyt også til de 

tavse ”stemmer”. Dette gør sig gældende både når man skal forholde sig til elevernes skriftlige og 

mundtlige ytringer i skolen. Hvor hører vi pige- og drengestemmer, stemmer fra forskellige sociale 

lag eller forskellige kulturer? 
73

 

I rollen som lærer, må man være sig sin kommunikative hensigt bevidst og målet må altid være, at 

finde frem til elevens ZNU.  

 

Motivation 

Grundlaget for al motivation er følelser.
74

 Her vil der blive forsøgt analyseret, hvor motiverede 

eleverne var for fremtidig brug af produktionssteder i forbindelse med læsning af fagtekster. Der 

henvises kort til ”æblet ”under metodeafsnittet, om hvilket man kan diskutere smagen og udseendet.  

Denne lagkage-model viser elevernes lyst til at arbejde med virkeligt og konkret materiale, og udgår 

fra et Ja/ Nogen gange/ Nej -spørgsmål. Eleverne blev stillet spørgsmålet: ”Kan du lide at besøge 

de steder, som du skal læse om i bøger?” Klassernes svar er lagt sammen, da der udgås fra den 

konkret-operationelle periode jf. Piaget.
75

  

Selv om tænkningen bliver operationel, er den fortsat knytte til ydre, konkrete eksempler. Dvs. at 

barnet kan knytte praktiske eksempler sammen med tænkning, og således forbinde fagtekstens 

indhold med de oplevelser, som eleverne modtog på produktionsstederne. Nogle af de svar, som 

eleverne gav i forhold til hvorfor de synes, at det var spændende/ sjovt vil blive fortolkede i forhold 

til teorien. 

Med fare for subjektiv fortolkning, og med henvisning til den anvendte videnskabsteori valgtes 

følgende overskrift til modellen: 
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“Virkelighedsnære oplevelsers betydning for motivation og kognition, set med elevernes øjne”. 

 

Her svarede 34 ud af i alt 36 elever Ja, 2 elever svarede Nogen gange og 0 elever svarede Nej. Dette 

kan være et udtryk for, at taktile, kinæstetiske og visuelle læringsstile, hvilke blev mulige at sætte i 

spil gennem anvendelse af forskellige kontekster, samt anvendelse af konkrete levn, betyder meget 

for en høj andel af elever i grundskolen.
76

 Det kan samtidig være et indicie på, at elevernes 

livsverden i sig selv er spændende og derfor motiverer eleverne. Den emotionelle tilknytning til 

læringsindhold konkluderes således, som værende et vigtigt element, når man udvælger 

produktionssteder.  Der henvises her desuden til teorien i afsnittet om Lokalmiljøet som 

motivationskilde”, som belyste hvilke betydninger, det kan have at inddrage lokalmiljøet. Indholdet 

– stenalderredskaberne - kan umiddelbart tolkes som mindre væsentligt, end de didaktiske 

overvejelser, som knytter sig til undervisningen, da eleverne svarede på et spørgsmål, der gjaldt 

generelt for informative fagtekster.  

Derudover kan det ikke udelukkes at anvendelse af VØL-modellen havde betydning. Denne model 

omfatter alle læsningens faser udover at den giver et godt indtryk af elevernes forhåndsviden, 

læseformål og deres udbytte efter tekstlæsningen. 

V = hvad ved jeg allerede?  Ø = hvad ønsker jeg at vide?  L = hvad har jeg lært? 

Modellen opstilles som et tre-kolonne-system, hvor V,Ø og L henholdsvis hver får sin egen 

kolonne, og V står helt til venstre. (Se bilag 6)  

Eleverne besvarer spørgsmålene kort i stikord og skriver dem ned i kolonnerne. Denne model viser 

tydeligt, hvilke spørgsmål eleverne ikke fik besvaret ved at læse teksten. Derfor kan det være en 

motivation for dem, selv at arbejde videre med eventuelle problemstillinger. 

Eleven får struktureret sin viden, gennem anvendelse af modellen og den understøtter således 

udviklingen i læringen, som sker kontinuerligt, gennem læsning af fagteksternes indhold. Det er 

eleven, som afgør, hvad han/hun gerne vil lære ud over de spørgsmål, som læreren har stillet. 
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Selvstyret læring – hvor læreren har sat et kompendie af udvalgte fagtekster til rådighed - kan 

desuden sætte gode spor i elevens hukommelse. 

Det kan fortolkes som meget tæt på sandheden, når så mange elever svarer at de gerne vil besøge 

produktionssteder, som de senere skal læse om i fagtekster, fordi at det er sjovt eller spændende. 

Omsætningen af deres ønske, bør der tages hensyn til lærerens strukturering af undervisningen, da 

deres svar kan tolkes som en bekræftelse i rigtigheden af den anvendte teori. Det forventedes ikke 

af eleverne at de skulle kunne svare, at omgangen med produktionssteder, konkreter eller levn fra 

fortiden gør det lettere at læse en fagtekst, da de ikke nødvendigvis selv kan komme i tanker om 

dette uden at have fået indsigt i teorien, der havde gjort det muligt at svare dyberegående.     

Brug af tidligere erfaringer 

Et sidste spørgsmål skulle klarlægge, om eleverne fremkalder de erindringer, som de fik i de 

konstruerede livs- eller læringssituationer i nye situationer. Ingen elever i 2. klasse havde svaret 

”Aldrig”, og flere elever afgav mere end ét svar. Spørgsmålet som de svarede på, forlød således:  

Tænker du nogen gange/ aldrig på turen – og hvornår?  

 

Eleverne havde svaret meget forskelligt, men fælles for deres svar er, at der indgår elementer som 

refererer til oplevelserne fra praktikken, mens de befinder sig i nye oplevelsessituationer. Dette kan 

anses som en mulighed for, at det er muligt at inddrage oplevelserne på produktionsstederne under 

senere forløb, og bygge gammel viden oven på ny viden i nye eller anderledes læringssituationer.  

Megen læring fører til forstanden gennem hænder og øjne jf. Piaget og Bruner.
77

  Det vil med andre 

ord sige, at oplevelser der er personlige - fordi de bygger på direkte sanseindtryk - lagres som 

episodisk hukommelse, da de vil kunne genkaldes i andre læringssammenhænge i livet, hvor de 

følelser som vagtes i situationerne, i forbindelse med kognitiv forarbejdelse kan bruges i andre 

livssammenhænge, da de indeholder såvel kognitive som emotionelle erindringer. Den episodiske 

hukommelse defineres således som personlige erfaringer, der knytter sig til tid og rum. 
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 Men det viste sig, at denne definition ikke er holdbar i sig selv. 5.klasse havde svaret noget 

anderledes på samme spørgsmål. Ud af 17 elever var der 12 som nogen gange tænker på turen.  

Tænker du nogen gange/ aldrig på turen – og hvornår?

 

Her var det 12 elever som af og til forbinder nye eller anderledes situationer med oplevelsen på 

marken. Forløbet tog lang tid. Vi arbejdede i fem uger med emnet Ertebøllekulturen, hvilket kan 

have været en stor udfordring for eleverne i 5. klasse, og måske kan have medvirket til, at de blev 

trætte af det, og måske ikke gad tænke på stenartefakter længere? Det kunne have været interessant, 

at interviewe de enkelte elever på tomandshånd, for gennem en dialog, at finde frem til 

begrundelserne for deres svar, men valget faldt på en kvantitativ analyse, og man må derfor nøjes 

med en fortolkning af hvorfor de 5 elever ikke kunne huske noget.  

Elevernes brug af deres egen historie er således til stede i større eller mindre omfang på begge 

årgange. Dette kan ses som et udtryk for, at de bruger historien, når der opstår situationer, hvor de 

skal forstå og forklare nye oplevelser og således bruger historien som refleksionsramme. 

Historiebrug er anvendelsen af erfaring og viden om fortiden til at orientere sig i nutiden. 
78

  

Jf. spørgsmål 9 + 10, som ligger under bilag 5, kan der være flere grunde til at eleverne stadig eller 

aldrig tænker på turen. Én forskel kan fx være, at eleverne der besøgte stranden husker turen bedre, 

fordi at de fortsætter med at besøge strande i al almindelighed, mens eleverne som besøgte marken, 

ikke besøger marker særligt ofte i andre sammenhænge. Derudover ser den nuværende 6. klasse 

deres praktiklærer hver uge, mens 4. klasse ikke har set praktiklæreren sidenhen. Måske skal man 

også finde svaret et helt anden sted. 

 Efter at have afsluttet praktikken i januar 2011 valgte 2. klasses dansklærer, at fastholde og 

anvende nogle af de begreber som eleverne lærte, i sin undervisning på klassen, hvilket kan have 

fået betydning for elevernes svar. Hun brugte specielt begrebet ”beskrivere” (Se afsnittet om 

”Sneglen”) når eleverne blev undervist i grammatik, og jf. en samtale med hende, kom det frem at 

hun ofte spurgte eleverne ”Kan I huske da vi var med Rikke på stranden, der snakkede vi om …”  

Det samme er ikke sket hos 5. klasse, hvor læreren ikke har appelleret til elevernes hukommelse ud 

fra de forskellige kontekster, som eleverne indgik i under praktikken. Desuden må der her siges, at 
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udfyldelse af spørgeskemaerne kan være influeret af de involveredes momentane sindstilstand, og 

af de kontekster hvori spørgerunden fandt sted. Eleverne i den daværende 5. klasse blev spurgt i 

deres klasseværelse, som ikke havde ændret sig siden forløbet fandt sted. Eleverne i 2. klasse havde 

fået ny klasselærer og skiftet klasseværelse siden da. Det var ret tydeligt, at de var meget glade for 

at se såvel Charlotte, deres gamle klasselærer, som deres daværende praktiklærer. Måske kan denne 

glæde efter en adskillelse bidrage til, at hukommelsen aktiveredes. Man kan måske også klandre 

praktiklæreren for, at have været for opsat på, at følge den strukturerede undervisning til punkt og 

prikke. Der var måske ikke grundlag for nok selvstændighed hos de lidt ældre elever? 

Vurdering 

Udregningerne i projektet er matematisk korrekte, men spørgsmålet bliver om den empiri, som 

beregningerne bygger på udelukkende indeholder induktive sandheder? Hermed nedskydes 

rigtigheden af samtlige observationer og analyser ikke, men det er vigtigt at slå fast, at man aldrig 

kan være 100 % sikker på en induktiv slutning, eftersom den bygger på empirisk materiale. 
79

       

Det var, som tidligere nævnt, ikke muligt at undersøge den enkelte elevs momentane sindstilstand 

under spørgerunden, dog var det forundrende at opdage, at den elev i 5. klasse, som jf. 

spørgeskemaet var mindst berørt af den undersøgte undervisning, jf. de svar han afgav, var den elev 

som var mest aktiv og nysgerrig under undersøgelserne af marken og i dialogen med den 

tilstedeværende arkæolog. Det samme gjaldt for den elev i 2. klasse, som på daværende tidspunkt 

havde været dybt engageret, men som svarede relativt ligegyldigt på spørgeskemaet. Ved at se 

tilbage på disse to elever og spørgeskemaets udformning, betvivles imidlertid fremgangsmåden med 

skemaet, som værende fyldestgørende. 

 Dette bør ikke anses som en sønderlemmende kritik af eget arbejde, men som en afprøvning af de 

valgte videnskaber, der jf. Popper kan udluges, falsificeres og kritiseres, således at der kan ske en 

videreudvikling af arbejdet – ikke en afvisning. 
80

 Tværtimod bliver der med analysen åbnet op for 

nye og andre spørgsmål, der vil kunne undersøges.  

Den kvantitative undersøgelse gav alt i alt et billede af ”sandheden”, men det formodes, som 

allerede nævnt, at en kvalitativ undersøgelse, hvor enkelte elever var blevet interviewet gennem en 

personlig dialog, kunne have styrket projektet.  

Trods de mange forbehold i forhold til refleksionerne vedrørende metodevalget, viste 

undersøgelsen, at eleverne generelt var motiverede for at inddrage andre kontekster end 

klasselokalet, når de i fremtiden skal læse fagtekster – specielt hvis læreren selv er engageret og 

bevidst bruger tidligere oplevelser fremadrettet i nye undervisningssituationer, lader det til at give 

mening.  I det hele taget må det antages, at specielt elevernes motivation for inddragelse af andre 

kontekster – gerne først lokalmiljøet - er en indikator for, at det er vigtigt at medtænke 

produktionssteder, når man forbereder et undervisningsforløb.  
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Derudover blev det synligt, at en høj procentdel af eleverne kunne huske oplevelserne og mange af 

de begreber, som der var blevet arbejdet med i de forskellige kontekster uden for skolen. Dette kan 

relateres til den episodiske hukommelse, der tidligere er blevet beskrevet som en kombination af 

emotionelle og kognitive erindringer. Det vurderes at såvel motivation som personlige erindringer 

har haft stor indflydelse på elevernes læring. Både emotionel og kognitiv bearbejdning af 

undervisningsforløbene tydeliggøres i analysen.  

Endvidere mødte eleverne mange begreber i de fagtekster, som de læste. Ingen elever havde nævnt 

navnet på det enkelte redskab, som de personligt havde læst om, hvilket bekræfter videnskabens 

betydning for erkendelse af problematikker.  

- fordi at det herigennem blev synligt, at ingen af redskabernes navne var blevet nævnt ude på 

marken og stranden, hvilket tydeliggør betydningen af oplevelsen. Eleverne havde ikke medtænkt 

fagtekstens indhold og begreber i deres besvarelser, fordi at disse slet ikke var blevet nævnt på 

produktionsstederne uden for skolen?      

- fordi at det ikke var blevet taget i betragtning af læreren inden undervisningens start. Tekstens 

indhold og begreber burde have været inddraget bedre under elevernes undersøgelser i felten, 

hvilket måske kunne være blevet aflæst under ”samtalerne” i analysen? 

Dog vurderes det, at det kan have haft stor betydning, at læreren i 2. klasse – modsat læreren i 5. 

klasse – med jævne mellemrum fremkaldte erindringer hos de nuværende 4. klasses elever i 

forbindelse med andre læringssituationer i forhold til arbejdet med grammatiske konstruktioner.        

Det kan måske virke svært umiddelbart, at tænke kontekster og indhold sammen, men med 

”Sneglen” som metode, er vejen måske banet for i fremtiden, at skabe kontekster, der fungerer som 

en kulisse om den strukturerede undervisning, som ikke alene er en motiverende faktor, men rent 

faktisk også er en læringsfaktor, der støtter op om synlig læring. Med synlig læring menes her at 

kunne se en forskel i elevernes ”før” og ”nu” viden, samt anvendelse her af, som så kan bruges i 

forhold til fremtidig læring, når eleverne stilladseres. 

 Indholdet i nye undervisningssituationer vil være et andet, men den viden som eleverne har 

omkring brugen af udvalgte redskaber, kan være vejen frem for, at eleverne fremadrettet skal bruge 

lærerens hjælp mindre og mindre, således at de på et tidspunkt selv er i stand til at lære noget på 

egen hånd eller sammen med andre jævnaldrende under anvendelse af de tilegnede redskaber. 

Senere overflødiggøres konteksters inddragelse mere eller mindre, når eleverne bliver ældre, og kan 

forestille sig det umulige, ikke kun det eksisterende jf. den formelt-operationelle periode hos Piaget. 
81

 Således ligger mulighederne for at uddanne sig til fagfolk - jf. Finks definition af begrebet
82

 - på 

universitet måske åben.  
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Konklusion 

Efter en gennemgang af den teori der vedrører konteksters og dermed også sprogets betydning for 

elevernes muligheder for at tilegne sig viden, samt en kvantitativ analyse af elevernes hukommelse 

og lyst til læring i forskellige kontekster konkluderes det, trods diverse forbehold, at kontekster ikke 

alene kan få betydning, men har betydning eller giver mening for en stor del af eleverne. 

Brinkmanns teori om lokalmiljøets betydning for især det emotionelle, blev sammenholdt med 

Bruners teori vedrørende kognition og viser, at det er vigtigt at strukturere sin undervisning på en 

måde, der tilgodeser såvel det emotionelle, som det kognitive aspekt ved læring, som værende i et 

uendeligt samspil. Det blev gennem Sneglen visualiseret, hvorfor eleverne bør besøge udvalgte 

produktionssteder inden læsestart og hvordan man kan konkretisere abstrakte begreber, således at 

elevernes motivation kan styrkes.  

Herudover blev der, specielt gennem Sneglen, givet en indsigt i hvor stor betydning bevidsthed om 

sproget har. Læring sker i fællesskabets relationer omkring et indhold og gennem handlinger. Her 

fik konteksterne således en betydning, som værende er en del af metoden der ikke kan undværes, og 

man afviser en behavioristisk tilgang, der forskriver at læring kan hældes på eleven, som vand 

hældes på krukker.
83

 Forskellige kontekster kan således få betydning for elevens læring, hvis man 

medtænker forskellige faktorer og ikke lader konteksterne stå alene. I projektet blev det sprogets tre 

dimensioner, som tilsammen udgjorde læringsmulighederne. Man tager således udgangspunkt i 

sproget, som redskab til at sammentænke kontekster, relationer og indhold. Gennem den 

redskabsorienterede fagforståelse, som muliggjorde en didaktik der tog afsæt i elevernes livsverden, 

og som lagde vægt på elevernes brug af forskellige strategier, blev der sat nogle rammer for, 

hvordan eleverne kunne tilegne sig indholdet i fagteksterne.  

Man kan karakterisere den redskabsorienterede fagforståelse, som en syntese af den stoforienterede 

og den aktivitetsorienterede fagforståelse. Det er elevens fremtidsrettede møde med samfund og 

kultur som er i fokus – ikke stoffet i sig selv. Det er elevens møde med netop det indhold, netop de 

begreber, de kategorier, der skal til for at eleven kan tilegne sig forståelse af nutidens temaer i lyset 

af fortidens bagage og fremtidens udfordringer.
84

  

Undersøgelsen viste at de fleste elever kunne lide denne måde at lære på, og sidenhen kunne huske 

den tilegnede viden. Dette er i sig selv en god grund til, at overveje inddragelsen af andre kontekster 

end klasselokalet/ skolens matrikel, men det bliver de professionelles opgave, at skabe forbindelsen 

mellem livsverden og fagtekster, med sproget som et vigtigt redskab.  

Elevernes læseforståelse kan altså styrkes gennem genrepædagogikken og produktionsstederne i 

livsverdenens inddragelse. Skolelæring og hverdagslæring kan derfor sammentænkes som to sider 

af samme sag, mere end som antonymer, hvor af det ene måske er mindre værd end det andet. 
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Perspektivering 

”Sneglen” som didaktisk metode danner hos Beverly Derewianka rammerne om et eksempel med 

undersøgelse af forskellige stenarter, (Se bilag 4) hvilket måske kan overføres til fag som for 

eksempel natur og teknik, geografi eller kemi, men også danskfaget er hele tiden present, ikke 

mindst gennem arbejdet med grammatik og fagtekster.  

Ud fra Derewiankas eksempel vil det være muligt altid, at konstruere en fælles livsverden, som man 

kan tage udgangspunkt i, samt at anvende modellen i flere fag og gerne tværfagligt. Dette giver 

modellen en styrke og bevirker at undervisningen kan få et helt nyt ”udseende”.  Under praktikken 

arbejdede jeg i et modul. Praktiklærerne gav mig lov til at ”stjæle” forskellige fag fra deres skemaer 

og jeg underviste således i 5-ugers moduler. Eleverne arbejdede dybest set ikke med et bestemt fag, 

men med emnet Ertebøllekulturen under temaet fagtekster på tværs af fagene dansk, historie, 

kristendom, madkundskab, N/T og billedkunst. Dette muliggjorde, som tidligere nævnt, en didaktik 

der tog udgangspunkt i livsverdenen fremfor i et bestemt fag.
85

  

Til eksamen medbringes en artikel om hul-øksen, der er placeret under bilag 3. Genregenkendelsens 

betydning for læsning vil blive gjort synlig gennem en dekonstruktion af teksten. Derudover findes 

informationerne, som den beskrivende tekst giver ift. klassificeringsskemaet under bilag 2.       

Det kunne derudover være interessant, at forsøge sig med ”Sneglen” i de yngste klasser, og så 

undersøge effekten af den strukturerede undervisning og inddragelsen af kontekster ved udgangen 

af mellemtrinnet. Kan denne metode frigøre elevernes evne til selvstændigt arbejde med fagtekster, 

således at de selv kan styre arbejdet med fagtekster i andre sammenhænge og overføre deres viden 

til andre situationer allerede på overbygningen eller senere på videregående uddannelser? 

Efterskrift  

Da jeg startede med at skrive projektet var begrebet ”Aktivitetstimer” stadig aktuelt, sidenhen er det 

blevet ændret til ”Understøttende undervisning”. 
86

I min personlige begrebsverden, kan konteksters 

betydning for læring umiddelbart forbindes med det nye begreb, men jeg ved endnu ikke nok om, 

hvad der kommer til at ske i det kommende skoleår for at kunne vurdere det. En af de største 

udfordringer bliver, hvis kommunerne eller skolelederne lægger den understøttende undervisning 

fast til fx 5 lektioner om ugen, fordelt på fem dage, for så kommer lærerne til fortsat at arbejde ud 

fra fagskemaer, der ikke nødvendigvis harmonerer med didaktikken.  
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