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1. Indledning 

I mit job som underviser i Skoletjenesten – Københavns Befæstning og i min praktik i historie har jeg mødt 

mange elever. Elever med mange forskellige forudsætninger og meget forskellige syn på historiefaget. Dog 

møder jeg en majoritet af elever, som ikke virker motiverede for faget og giver udtryk for, at faget er 

kedeligt og svært. Derfor vil jeg i denne opgave undersøge, hvad denne manglende motivation kan skyldes, 

og hvad man som historielærer kan handle på for at ændre dette problemfelt. Via interessen for mit 

studiejob i Skoletjenesten og min rolle som kommende historielærer i folkeskolen, ønsker jeg at få en større 

forståelse for, hvordan man kan bruge udeskole til at motivere i historieundervisningen. Herunder vil jeg 

undersøge, hvilken indvirkning historielærerens forberedelse af udeskoleforløbet har at sige for elevernes 

motivation og læring. Her vil jeg se nærmere på, hvilke didaktiske overvejelser man som lærer må gøre sig – 

her med særligt henblik på udeskole, museumspædagogik og læringsmål. Jeg vil behandle begreberne 

motivation og udeskole og bestræbe mig på at undersøge om disse to ting har en sammenhæng. Min 

undersøgelse tager afsæt, i at arbejde med disse punkter på baggrund af en historieundervisning, som 

henvender sig til mellemtrinnet. Jeg mener, at mellemtrinnet er interessant at undersøge i forbindelse med 

historiefaget, da der netop i disse år af barnets liv sker en stor udvikling i forståelsen af bl.a. historisk 

bevidsthed og kronologi. Derfor er det for mig som kommende historielærer relevant at undersøge, hvilke 

komponenter som bidrager til elevernes motivation og læring i historieundervisningen. 

Til at undersøge sammenhængen i udeskole, motivation og læring vil jeg tage udgangspunkt i 

Skoletjenesten – Københavns Befæstnings forløb ”Soldat for en dag”. Et forløb som foregår på 

Garderhøjfortet i Gentofte.  En faghistorisk redegørelse af Garderhøjfortet samt en redegørelse for forløbet 

”Soldat for en dag” vil også indgå. Ud fra forløbet vil jeg undersøge, hvad den æstetiske lærerform kan, og 

ved at bruge min empiri vil jeg undersøge, hvordan eleverne indlever sig i den, og hvordan de evaluerer 

deres egen motivation og læring. Empirien består både af en kvalitativ og en kvantitativ metode. Empirien 

er indsamlet fra 2 klasser på mellemtrinnet og indeholder: Interview af elever inden forløbet på 

Garderhøjfortet samt spørgeark både inden og efter forløbet. 

Dette leder frem til at arbejde ud fra følgende problemformulering: 

1.2 Problemformulering                                                                                                   

Hvad er udeskole og hvorfor arbejde med dette i historieundervisningen? Hvordan kan forløbet "Soldat 

for en dag" bidrage til at styrke motivation for læring i historie hos elever på mellemtrinnet, og hvilke 

komponenter i forløbet har størst betydning for elevernes motivation? Herunder en undersøgelse af 

historielærerens rolle. Hvilke læringsmål knytter sig til forløbet? 
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1.3 Uddybning og afgrænsning af problemformulering 

I problemformuleringen vælger jeg at bruge formuleringen ”styrke motivation for læring i historie”. Denne 

opgave kommer bl.a. til at beskæftige sig med udeskole i historiefaget, og hvilke læringspotentialer det kan 

bære med sig. Ydermere handler den om, hvilken indvirkning udeskole har på elevernes motivation. For at 

kunne søge svar på dette vil jeg beskæftige mig med teori om læring, og i hvilken sammenhæng motivation 

indgår i dette. Derfor skal ”læring i historie” forstås i denne sammenhæng og lægge fokus på, at læring har 

en central rolle, som vil blive undersøgt i denne opgave, men at det inddrages med henblik på at undersøge 

elevernes motivation for læring. I denne opgave behandles det ud fra et konkret udeskoleforløb, som er 

oplevet af to forskellige grupper af elever, og derfor vil problemformuleringen søge svar ud fra resultaterne 

af empirien indsamlet i dette. Derudover lægger jeg op til at undersøge læringsmålene for forløbet. 

Læringsmål skal i denne forbindelse forstås på to måder. Jeg ønsker dels at undersøge de forenklede fælles 

mål, som knytter sig til ”Soldat for en dag”, og dels undersøge, hvilke andre læringsmål et forløb som dette 

kan bidrage til at opfylde. Derfor knytter sidstnævnte forståelse af læringsmål sig også til dannelsesmålene 

for udeskoleforløbet. Dette skal også arbejde hen imod at svare på, hvorfor man skal arbejde med dette i 

historiefaget. 

2. Undersøgelsesmetoden 

Til at undersøge elevernes motivation for læring i historie gør jeg brug af både kvalitativ og kvantitativ 

metode i min empiri. 

Den kvalitative metode har jeg brugt i form af interview med elever (Bilag 4). Jeg tager udgangspunkt i 

Steiner Kvales definition af et forskningsinterview, ”som har til formål at producere viden(...) og bygger på 

dagliglivets samtaler og er en professionel samtale; det er et inter-view, hvor der konstrueres viden i 

samspillet eller interaktionen mellem intervieweren og den interviewede.” (Kvale 2009:18). Det kvalitative 

interview kan bruges til mere specifikke beskrivelser af den interviewedes livsverden og synspunkter i 

forhold til et bestemt fokusområde (Kvale:2002). Jeg har forud for mine interviews udarbejdet en 

interviewguide (Bilag 3), jeg ville bruge som en rettesnor for de temaer jeg gerne ville berøre. Kvale 

beskriver, at man som interviewperson må have ”åbenhed over for spørgsmålenes rækkefølge og form, 

således at man kan forfølge de svar interviewpersoner giver” (Kvale 2002:129). Der er både en række 

muligheder og en række begrænsninger i at bruge interview som metode til empiriindsamling. Et interview 

er ikke neutralt eller objektivt. Det handler om en viden som skabes gennem menneskelig interaktion, der 

sker gennem i dialog med to parter (Kvale 2002:130). Derfor har jeg valgt at supplere min empiri med en 

kvantitativ metode i form af to spørgeark (Bilag 1 & 2). I denne metode kan man måle et resultat (Bülow) og 

i analysen måler jeg bl.a. på elevernes før og efter svar for at måle på elevernes motivation for ”Soldat for 
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en dag” og jeg bruger mine resultater i et søjlediagram. Fordelen ved spørgeskemaer er at man kan 

indsamle svar fra mange mennesker og disse kan gøres målbare (Ibid). Ulempen er, at det er svært at få 

flere informationer og man kan ikke være sikker på at folk svarer ærligt (Ibid). En sammentænkning af både 

den kvalitative og den kvantitative metode har derfor været med til at sikre, at jeg kunne få en større 

forståelse for elevernes holdninger. 

 Empirien er det første jeg vil gøre rede for i denne opgave, og under dette findes et faghistorisk 

afsnit om Garderhøjfortet og en beskrivelse af Skoletjenestens forløb ”Soldat for en dag”.  

 Derefter gør jeg rede for opgavens teoretiske fundament. For at arbejde hen imod et svar på min 

problemformulering, som bl.a. handler om, hvordan ”Soldat for en dag” kan styrke elevernes 

motivation for læring i historie, må jeg bruge en redegørelse for, hvad læring er, og hvad det 

indebærer. I den forbindelse vil jeg gøre brug af Knud Illeris, som i sin teori om læring har en 

dimension, som handler om drivkraft, som handler om den psykiske balance hos personen. 

Herunder gør jeg brug af hans læringstrekant, hvor jeg redegør for tilegnelse og samspilsprocesser. 

Ydermere inddrager jeg John Deweys teori, som omhandler ”learning by doing” og erfaringer. Dette 

bruger jeg til at se nærmere på æstetiske læreprocesser. Derefter inddrager jeg ”Et 

historiedidaktisk overblik” af Bernard Eric Jensen. Han peger på tre former for historiedidaktik og 

ud fra disse ønsker jeg, at analysere, hvilke forhold ”Soldat for en dag” arbejder med, og hvordan 

læringsmål og undervisning kan forstås ud fra dette. Efter denne redegørelse definerer jeg udeskole 

ud fra Arne Jordets teori og bringer begrebet i spil i analysen til at undersøge læringspotentialerne. 

Ydermere definerer jeg Jordets tre kompetenceelementer, som knytter sig til lærerens rolle i 

forbindelse med udeskole. I forlængelse af udeskole inddrager jeg Mette Boritz’ 

museumspædagogiske teori, som handler om sansning og den æstetiske læringsform, som kan 

sættes i forbindelse med Garderhøjfortet og ”Soldat for en dag”. Til sidst i min teoretiske 

redegørelse har jeg motivation, hvor Einar Skaalvik og Gunn Imsen beskriver, hvordan man kan 

forstå motivation. Her gøres rede for mestringsforventning og præstationsmotivation, som er 

centrale begreber i forbindelse med motivation. 

 Jeg vil i analysen sætte alt dette i perspektiv til forløbet ”Soldat for en dag” og min indsamlede 

empiri. På baggrund af disse teorier analyserer, fortolker, vurderer jeg på, hvad et udeskoleforløb 

kan bidrage med i forhold til motivation, og jeg ser nærmere på de læringsmål som knytter sig til 

det. Derudover kommer jeg ind på lærerens rolle.  

 Til sidst i min diskussion sætter jeg yderligere fokus på lærerens rolle og jeg diskuterer brugen af 

”Soldat for en dag” i en faglig sammenhæng.  
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 I min konklusion vil jeg vise mine resultater og sammendrage de væsentligste pointer fra min 

opgave og på den måde svare på min problemformulering.  

 Slutteligt har jeg en perspektivering, som lægger op til forslag til historieundervisning med ”Soldat 

for en dag”, som knytter an til tid og kronologi. Her inddrages Jens Pietras’ pointer. 

3. Empiri 

Min indsamlede empiri består af en kvalitativ og en kvantitativ metode. Den kvantitative metode bruger jeg 

i form af to spørgeark, hvor jeg selv har formuleret spørgsmålene. Et spørgeark inden eleverne prøver 

”Soldat for en dag” (Bilag 1) og et spørgeark efter elevernes udeskoleforløb (Bilag 2). På den måde vil jeg 

forsøge at måle på, om der er sket en ændring i elevernes svar, og jeg undersøger elevernes egne 

holdninger til god historieundervisning. Ændringen undersøges med henblik på, om motivation og læring er 

styrket. Den kvalitative metode bruger jeg i form af interviews med en række elever. I disse interviews har 

jeg valgt at plukke nogle tilfældige elever ud. Dette har jeg gjort i et forsøg på at skabe en alsidighed i 

svarene. Ydermere er det ud fra en vurdering af, at selvom jeg interviewede alle eleverne fra de 2 klasser, 

ville alle svarene ligne hinanden til sidst. Det er også netop derfor, at jeg har valgt at bruge både interview 

og spørgeark, altså både kvalitativ og kvantitativ metode. På den måde kan de supplere hinanden og både 

bruges til at måle på og til at arbejde sig ned i en dybere forståelse af elevernes holdninger. 

Jeg vil bruge min empiri til at undersøge og analysere elevernes motivation for læring i 

historieundervisningen og for udeskole samt hvad de lægger høj vægt på i disse. Min empiri er indsamlet 

fra to klasser. Den ene indsamling af empiri er fra mit eget praktikforløb i en 5. klasse på en skole (vil i 

resten af opgaven hedde praktikklassen) i Københavns Kommune, og den anden er en 6. klasse fra en skole 

(vil i resten af opgaven hedde vikingeklassen), som ligeledes ligger i Københavns Kommune. I min egen 

praktikklasse brugte vi de før- og efter-opgaver, som ligger på Skoletjenestens hjemmeside og arbejdede 

derfor målrettet mod besøget på Garderhøjfortet. Dette kommer jeg nærmere ind på senere. 

Vikingeklassen fik jeg kontakt med i forbindelse med, at læreren havde booket ”Soldat for en dag” og jeg 

indsamlede min empiri ved at tage ud på deres skole inden forløbet, hvor jeg delte spørgeark ud og 

interviewede fire elever. Jeg varetog selv undervisningen af ”Soldat for en dag” og delte bagefter spørgeark 

ud (Bilag 2). Inden jeg besøgte klassen første gang, havde jeg spurgt historielæreren ind til den faglige 

kontekst, som de brugte forløbet i. Læreren svarede, at de arbejdede med vikingetid, vikingernes hverdag 

og den måde hvorpå de gik i krig. Derfor bruger jeg også min empiri til at undersøge, hvilken indvirkning 

lærerens forberedelse af udeskoleforløbet har at sige for elevernes motivation og læring. 
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3.2 Garderhøjfortet og dets historiske sammenhæng 

Garderhøjfortet ligger i Gentofte og blev opført i 1892 med penge indsamlet af en forening ved navn ”Den 

frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme”. Borgerne i foreningen var trætte af, at politikerne i Højre 

og Venstre, ikke kunne blive enige om en finansiering af et forsvar omkring København, og de tog derfor 

selv affære. De fik indsamlet 1,5 million kroner ved bl.a. at iværksætte optrædener, basarer og lotteri. 

Fortet blev bl.a. udstyret med kraftige kanoner i pansertårne, egen infanterikaserne og et kanontårn med 

to store kanoner – et våben, som var meget avanceret for sin tid. Fortet tog syv år at bygge, og det blev det 

største landfort i Københavns Befæstning. Resten af Københavns Befæstning blev først en realitet efter de 

politiske gnidninger blev udredt. 

De to partier, Højre og Venstre, havde efter de slesvigske krige i 1848-51 og 1864 været uenige om, 

hvorvidt der skulle opføres en befæstning omkring København. Ved hjælp af de provisoriske love og med 

hjælp fra kong Christian d. 9, opløste Estrup Rigsdagen og gav den siddende regering bemyndigelse til at 

gøre Københavns Befæstning stærk. Efter den lange tid med politiske stridigheder mellem Venstre og 

Højre, mistede Højre i 1901 halvdelen af sine pladser efter Folketingsvalget, hvilket resulterede i, at kong 

Christian d. 9 måtte binde sig til parlamentarisme, og dermed kunne han ikke længere udpege regeringen, 

som hidtil havde været til Højres fordel. Denne hændelse kendes i dansk historie som ”Systemskiftet 1901”. 

I resten af Europa, var der også interne stridigheder, og efter skudepisoden i Sarajevo i 1914 brød 1. 

verdenskrig ud. Danmark forholdt sig neutrale, men indkaldte alligevel sikringsstyrken på ca. 50.000 

soldater til Københavns Befæstning. Af de 50.000 var Garderhøjfortet bemandet med ca. 400 mænd, som 

altså endte med aldrig at deltage i 1. verdenskrig. 

Undervejs, som 1. verdenskrig foregik, fandt man ud af, at det ellers så moderne fort var blevet udrangeret 

af nyere teknologi. Derfor besluttede man i 1909, at Befæstningen skulle nedlægges, og det blev det i 1920. 

Herefter blev Garderhøjfortet bl.a. brugt som ammunitionsdepot. I dag fungerer Garderhøjfortet som 

frilandsmuseum og som ramme for undervisningen i Skoletjenesten og Experimentariet. 

 

3.3 Forløbet ”Soldat for en dag” og dets læringsmål 

I dette afsnit vil jeg skitsere de centrale træk i forløbet ”Soldat for en dag”. ”Soldat for en dag” er et 

værkstedsforløb for mellemtrinnet, som foregår på Garderhøjfortet i Gentofte. Når skoleklassen 

ankommer, bliver de modtaget af en underviser fra Skoletjenesten. Gruppen får en kort introduktion til 

Garderhøjfortet og den sammenhæng, som fortet er blevet til i. Elementer fra 1864 og 1. verdenskrig tages 

op. Der snakkes om frygt og om, hvad man ønsker at beskytte. Derudover lægges der vægt på, at Danmark 

var neutrale i 1. verdenskrig, og at fortet aldrig kom i krig. I løbet af denne samtale tager underviseren 

afsæt i elevernes svar, stiller autentiske spørgsmål og laver optag ud fra Olga Dysthes dialogiske tilgang 
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(Dysthe 2005:226). Derudover gør underviseren undervejs brug af et danmarkskort, som hænger på 

væggen. Efter denne samtale skal eleverne forsøge at genkende de forskellige soldatertyper, som har været 

på fortet. Bag underviseren står fem store bannere med tegninger af soldaterne, hvad de havde på, og hvad 

de skulle bruge i deres job – fx kogebog til forplejningssoldaten og en skovl til ingeniørsoldaten. Når klassen 

og underviseren har snakket om alle typerne, bliver eleverne udstyret med en lille billedbog, som viser alle 

de fem typer i deres ”job”. Disse billeder er originale. Underviseren peger nu på et af bannerne og beder 

eleverne om, to og to, at finde det billede, som de mener passer til. Underviseren viser det rigtige svar i sin 

egen billedbog. Denne øvelse gentages et par gange. Eleverne bliver herefter bedt om at gøre klar til at gå 

march og forvandle sig til soldater ved at iklæde sig soldatertøjet - en hat og en vest. Underviseren tager 

selv en hat på, fløjter i en fløjte og beder eleverne om at stille sig to og to i en lang række, minder dem om 

at rette ryggen, tæller ned fra 3 og fører derefter an til at gå march. Under marchen ser eleverne dele af 

fortet og bliver samtidig vist rundt på de forskellige værksteder, som de skal ud i. Når sidste værksted er 

præsenteret, deles klassen op i 5 hold, og holdene sendes ud til deres første ”post”. Værkstederne de skal 

igennem listes op her: 

 I messen – eleverne skriver med blæk på postkort. De skal prøve at forestille sig, at de savner 

deres familie, som er langt væk 

   I køkkenet – eleverne skal lave retten: gule ærter. Eleverne skal skrælle kartofler, gulerødder 

og skylle af i det kolde vand. De skal skære løg, koge vand og tilføje gule ærter - alt sammen 

over et gammeldags brændekomfur. I dette værksted har eleverne også mulighed for at prøve 

et gammeldags vaskebræt, hvor de skal vaske viskestykker af i koldt vand med brun sæbe. 

 Belægningsrummet – der ligger et tornyster i hver af de 6 senge. Eleverne skal åbne det og 

undersøge, hvad en soldat havde af ejendele her på fortet. På hver seng ligger også et 

interviewkort og når eleverne hver især har undersøgt deres tornyster, skal de spørge 

hinanden ind til, hvilken slags soldat de tror de er. 

 Sportsrummet – som soldat skulle man være i god form, og derfor skal eleverne her teste 

deres fysiske form. De skal bære sandsække fra den ene ende af rummet til den anden, og de 

skal løbe en tur rundt om fortet – begge dele på tid og med et konkurrencepræg. 

 Fortchefens kvarter – her står store Chesterfieldmøbler, bogreoler og fine borde og stole. På 

dette værksted skal eleverne ”kede sig”. De får genfortalt, at Danmark jo aldrig kom i krig, så 

der har været meget fritid for soldaterne, og derfor skal de her spille ludo, skak, læse avis eller 

bare kede sig. 
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Alle de nævnte værksteder foregår i rum, der også fungerer som udstillinger for fortets øvrige gæster. 

Derfor er rummene ikke fuldstændig autentiske, men der er gjort en stor indsats for at skabe den samme 

stemning. 

Efter disse værksteder samles alle eleverne i messen og spiser gule ærter. Imens deles de op i 2 hold, hvor 

de efter tur skal op og se tokanon-tårnet. Til slut samles der op på forløbet ved at underviseren fx spørger: 

Hvad ved I nu, som I ikke vidste, da I kom? Hvad var det sjoveste? Hvad var mindre sjovt? Forløbet er slut. 

 

Skoletjenesten – Københavns Befæstning har i forbindelse med flere forløb udarbejdet før og efter opgaver, 

som læreren kan vælge at bruge til at forberede sine elever til besøget. I ”Soldat for en dag” knytter før-

opgaverne sig til viden om de forskellige soldatertyper og eleverne får en viden hjemmefra om de 

genstande, som soldaterne havde i sit tornyster. Der lægges op til en variation i opgaven, som handler om, 

at eleverne skal arbejde med originale kilder, som beretter om soldaterlivet. Opgaven kan man som lærer 

også vælge at bruge som efter-opgave. Af andre efter-opgaver lægges der op til at arbejde med at skrive 

postkort hjem, en opgave som eleverne også har været igennem på fortet. Dog er der forslag til en 

variation af opgaven, som hedder at eleverne skal skrive et postkort fra nutiden til en soldat i fortiden og 

fortælle tre ting om, hvordan verden har ændret sig fra dengang til i dag. En opgave der beskriver, at den 

træner elevernes forståelse for relativ kronologi, og hvor formålet er, at eleverne gennem videredigtning og 

meddigtning forstår sig selv som en del af historien. Sidste efter-opgave går ud på, at eleverne skal lave 

deres egne tornystre og beslutte, hvad de selv ville tage med af personlige genstande. Formålet er, at 

eleverne reflekterer over det levende liv, og at soldaterne var mennesker ligesom dem samt at de 

reflekterer over den materielle kulturarv. (”Soldat for en dag”:2015) 

Ud fra forløbet ”Soldat for en dag”, vil jeg her ridse de læringsmål op, som Skoletjenesten har sat i forhold 

til de nye forenklede fælles mål. (Henvisning til dette kan ikke tilføjes direkte, da det er mig selv, som er i 

besiddelse af det dokument vi udarbejdede. På skoletjenesten.dk er der restriktioner i anslag og derfor 

fremgår kun få af de gamle fælles mål. På befaestningen.dk/skoletjenesten er det også stadig Fælles mål 

2009, som er anført. Derfor er begge hjemmesider på nuværende tispunkt misvisende og ufuldstændige) 

Kompetencemål efter 4 klasse: 

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv 

Færdigheds og vidensmål efter 4 klasse: 

Familie og fællesskaber:Fase 1 

Færdighedsmål: Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv 

Vidensmål: Eleven har viden om fællesskaber før og nu 

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie/3-4-klasse/kronologi-og-sammenh%C3%A6ng/familie-og-f%C3%A6llesskaber/fase-1
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Historiske spor: Fase 1 

Færdighedsmål: Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden 

Vidensmål: Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet 

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie 

Historisk bevidsthed: Fase 1 

Færdighedsmål: Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie 

Vidensmål: Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien 

Kompetencemål efter 6 klasse: 

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer 

Dialog: Fase 1 

Færdighedsmål: Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper 

Vidensmål: Eleven har viden om samtaleregler 

Fase 2 

Færdighedsmål: Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons 

Vidensmål: Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål 

I analyseafsnittet vil jeg analysere de fælles mål, som er sat for forløbet samt måden dette er gjort på. 

4. Opgavens teoretiske fundament 

I følgende afsnit vil jeg beskrive opgavens teoretiske fundament, som jeg vil bruge til at undersøge min 

empiri. Teoriafsnittet vil også fungere som en begrebsafklaring på definitioner i problemformuleringen. 

Begreberne får hver sit punkt. 

4.2 Læring 

Ifølge Illeris omfatter læring tre delprocesser, som altid er implicerede: samspilsproces, tilegnelses- og 

bearbejdelsesproces og indre psykodynamisk proces. (Illeris 2000:12). Samspilsprocessen knytter sig til den 

proces, hvor læreren fortæller og måske stiller nogle spørgsmål, og eleven deltager med engagement. I 

forbindelse med dette foregår der samtidig en tilegnelsesproces i eleven, som går ud på, at eleven relaterer 

sin viden og indsigt til allerede opbygget viden - erfaringer. Desuden er der en anden psykisk proces på spil, 

som vedrører elevens indstilling til den pågældende læring. Det drejer sig om interesser og holdninger og 

om motivation og mobilisering af psykisk energi, det er det som Illeris kalder en psykodynamisk proces og 

som bl.a. har betydning for elevens tilgang og motivation. (Illeris 2000). Der skal her lægges vægt på, at 

Illeris ikke direkte bruger begrebet motivation i denne sammenhæng, men viser, at det hænger sammen 

med, at der skal psykisk energi til at gennemføre en læreproces (Illeris 2007:37). Han nævner, at læringens 

drivkraft handler om, at den for eksempel er drevet af lyst og interesse eller af nødvendighed eller tvang. 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie/3-4-klasse/kildearbejde/historiske-spor/fase-1
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie/3-4-klasse/historiebrug/historisk-bevidsthed/fase-1
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk/3-4-klasse/kommunikation/dialog/fase-1
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk/3-4-klasse/kommunikation/dialog/fase-2
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(Ibid). På den måde hænger Illeris’ teori om drivkraft sammen med Imsens forståelse af motivation, og det 

er derfor jeg i opgaven vælger at bruge motivation som en del af drivkraften i Illeris’ læringstrekant. Imsens 

motivationsteori inddrages senere i opgaven. Illeris’ teori lægger sig op af John Deweys teori og tager også 

udgangspunkt i et erfaringsbegreb, som handler om, at der ”på den ene side er et individ, hvis natur det er 

at gøre erfaringer i det uendelige; på den anden side er der en socialt konstrueret omverden, som både 

giver stoffet til erfaringen i form af problemer, der må takles, men tillige definerer erfaringsdannelsens 

betingelser” (Dorf 1999:108). Derfor sker tilpasningen for menneskers vedkommende i forhold til to 

forskellige omverdensaspekter, det fysiske og det sociale (Dorf 1999:109). Deweys teori beskæftiger sig 

med det vekselforhold, som handler om individet og den sociale kontekst, det indgår i. Opdragelsen består 

i, at videreføre socialt liv gennem kommunikation, hvor kommunikation ses som en proces, hvor erfaring 

deles, indtil den bliver fælleseje. ”Mennesker lever i samfund i kraft af det, de har fælles”. (Dorf 1999:109). 

Hans opfattelse er, at ”mennesket bør forstås som en organisme i konstant vekselvirkning med sine 

omgivelser med henblik på forbedret tilpasning gennem øget omverdenskontrol” (Ibid). En anden væsentlig 

pointe er erfaringens dobbelte aspekt, som handler om, at ”der sker noget med omverdenen, når man 

handler, men der sker også noget med den handlende, når den fysiske omverden giver sin respons.” (Dorf 

1990:110). Dewey tager på den måde højde for elevens handlinger og omverdens respons, og derfor indgår 

også et aspekt af motivation for individet i samspillet med, at omverdenen vurderer en positivt eller 

negativt. Samspil og kontinuitet knytter sig til erfaringsdannelsen, hvor ”kontinuitet henviser til, at hver 

enkelt erfaring viser tilbage til de forudgående og er forudsætning for de fremtidige …. Al erfaring har 

konsekvenser, men den opdragende erfaring kendetegnes ved at pege fremad mod yderligere vækst i 

erfaring” (Dorf 1999:111). ”Samspilsprincippet vedrører forholdet mellem erfaringens ydre og indre vilkår” 

(Dorf 1999:112). De ydre vilkår handler om de sociale rammer og de hjælpemidler og materialer, som står 

til rådighed. De indre vilkår drejer sig om personens iboende erfaringer, evner, interesser og hensigter. 

(Ibid). 

I forbindelse med Dewey trækker Mette Boritz ydermere en af hans pointer ud, som handler om, at ”dét 

der kaldes bevidsthed, opfattes som noget der er adskilt fra de kropslige organer, og at mens bevidstheden 

opfattes som noget rent intellektuelt og kognitivt, så ses kroppen, som en irrelevant og forstyrrende faktor. 

Kroppen er et onde, der må betvinges”. Det er netop i denne vekselvirkning, at Deweys begreb ”learning by 

doing” får sin rodfæstning. Eleven bør ikke undertvinge den sin krop i forbindelse med læring, da kroppen 

ifølge Dewey er kilden til bevidstheden. Boritz nævner også Dewey i forhold til, at ”eleven har en krop, og 

den tager vedkommende sammen med sin bevidsthed med i skolen, hvorefter eleven må bruge enorme 

mængder af energi på at undertvinge de kropslige aktiviteter, som antages at lede bevidstheden væk fra 
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undervisningsstoffet”. (Boritz 2011:98). Dette bruger Boritz i sammenhæng med museumspædagogikken 

som der gøres rede for i punkt 4.5. 

Deweys og Knud Illeris’ teorier knytter begge an til et socialkonstruktivistisk syn på læring og erfaring. Det 

samme gør ”Soldat for en dag”. Socialkonstruktivismen tager udgangspunkt, i at både læring og kundskab 

må ses i lyset af kulturen, sproget og fællesskab (Imsen 2008:32). Læringen ses som et kulturelt fænomen, 

hvor sproget bidrager til forståelsen af verden og kundskaber (Ibid). 

4.3 Historiedidaktik 

Til at kunne vurdere forløbet og dets elementer i analysen samt at undersøge, hvilken historiedidaktik, som 

gør sig gældende, vil jeg inddrage Bernard Eric Jensens artikel ”Et historiedidaktisk overblik”. Derudover vil 

jeg bruge dette til at undersøge, hvilke/hvilken af de tre former for historiedidaktik, som vil være mest 

hensigtsmæssig i forbindelse med elevernes motivation for faget. 

Som sagt opstiller Jensen tre slags historiedidaktik, og de ridses i punktform op her: 

 En centralstyret historiedidaktik omhandler den top-down styrede historiedidaktik, der er bestemt 

af statsmagten, som angiver en obligatorisk historiekanon. Undervisningen skal gøre eleverne 

fortrolige med dansk kultur og historie. Et perspektiv i den centralstyrede historiedidaktik handler 

om, at en historiekanon må danne rammen om undervisningen for at kunne skabe en fælles 

forståelsesramme, et tilhørsforhold og samfundssind. På den måde bestræber den centralstyrede 

historiedidaktik sig på at gøre brugerne ”nyttige” for samfundet. 

 En fagstyret historiedidaktik har afsæt i en videnskabscentreret læseplanstænkning. Det går ud på, 

at det i højere grad er fagfolk, som skal tilrettelægge undervisningen ud fra en afdækning af de 

kognitive strukturer og tage højde for elevens psykologiske udviklingstrin. Den fagstyrede 

fagdidaktik går væk fra at have fokus på udenadslære og anser i stedet læring som værende en 

aktiv problemløsende proces. På den måde menes der, at historieundervisningen skal tage afsæt i 

videnskabsfagets tilgange og normer. Eleverne skal lære at efterligne den måde faghistorikere 

arbejder på, og i den forbindelse bruges begrebet ”to do history”. Begrebet lægger vægt på en 

undersøgende og opdagende form for læring med udstrakt brug af primærkilder. 

 En brugerstyret historiedidaktik behandler mennesket, som en der har og bruger en 

historiebevidsthed. Historiebevidsthed defineres af Jensen som, at mennesket lever i en nutid, hvor 

der altid vil indgå en erindret fortid og en forventning om fremtiden. Den brugerstyrede 

historiedidaktik tager derfor afsæt i den historiebrug, som eleven benytter sig af i hverdagen. På 

den måde forsøges der at skabe en lystpræget historieundervisning, som tager afsæt i den 

historiebevidsthed, som eleven har med sig og fokuserer på, at eleverne selv har medbestemmelse 

på indholdet. 
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(Jensen:2012). 

4.4 Udeskole 

I denne opgave tager jeg afsæt i Arne Jordets beskrivelse af udeskole. Jordet definerer, at udeskole kan 

være flere forskellige læringsarenaer. Det kan være de udendørs, som bl.a. indebærer naturmiljøer, parker, 

bondegårde, gader og boligområder. Og det kan være de indendørs, som bl.a. indebærer besøg på et 

museum, deltagelse i et kommunalbestyrelsesmøde eller besøg på en lokal arbejdsplads. Han beskriver, at 

pointen er, at man bevæger sig ud af klasserummet, som er ”skolens dekontekstualiserte 

”læringslaboratorium”” (Jordet:2011) og at ”… tilfanget av læringsarenaer representerer et vigtig 

supplement til skolens inneklasserom”. (Ibid:2011). Med dette mener Jordet altså, at klasseværelset, og 

læringen som foregår i det, er en kontekst fjernt fra virkeligheden, og at udeskole er et vigtigt supplement 

til dette. Han definerer dette som ”et utvidet læringsrom” (Jordet:2011). For at svare på min 

problemformulering må jeg have klar definition af udeskole, til at behandle i forhold til min empiri 

analyseafsnittet. Derfor vil jeg nedenfor opstille citater, som beskriver, hvordan Jordet knytter læringsteori 

til udeskole - og det er uddrag af de centrale punker, som danner grundlag for udeskoleteorien i min 

opgave: 

 ”Det gir elevene anledning til å bruke kropp og sanser i læreprosessen og til å samarbeide med 

andre slik at de får personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten”. (Jordet:2011) 

 ”teoretiske kunnskaper som er forankret i barnets erfaring gir en mer robust forståelse – 

kunnskapene får dypere røtter ” (Jordet:2011). 

 ”Det vi gjør når vi flytter aktiviteter ut i natur og samfunn er at vi åpner for aktivitetsformer som 

gir elevene muligheter til å nærme seg det teoretiske gjennom det praktiske. Fokus rettes mer 

mot anvendelse av kunnskap i livsnære og praktiske situasjoner enn reproduksjon av boklig 

kunnskap. ” (Jordet:2011). 

 ”Læring må i langt større grad basere seg på et pedagogisk helhetsperspektiv hvor opplevelser, 

kreativitet, sanselighet, kroppslighet og sosial samhandling må få sin naturlige plass, i samspill 

med de kognitive funksjonene.” (Jordet:2011). 

 

Jeg vil ydermere bruge Jordets redegørelse til, at undersøge hvilke kompetencer som er vigtige hos læreren 

for at fremme elevernes læring, og som er vigtige både i og udenfor klasserummet (Jordet:2011). Dette vil 

jeg bruge til at undersøge, hvilken rolle læreren spiller for at udeskoleforløb kan medføre motivation og 

læring. Jordets kompetenceelementer er (Ibid:2011): 

 Faglig og didaktisk kompetence 

 Ledelseskompetence 
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 Relationel kompetence 

 

Jordets teori er at ”Det sentrale suksesskriterium i en opplæring som præges av aktiviteter i og utenfor 

klasserommet vil sannsynligvis være lærerens evne til å håndtere ulike kunnskapskilder og læringsarenaer 

og de forskjellige aktivitets-, kommunikasjons- og interaksjonsformer som denne kombinasjonen av 

klasseroms- og uteskolebasert opplæring krever” (Jordet:2011) 

4.5 Museumspædagogik 

Jeg vil her kort gøre rede for teori omkring det at bruge museer i undervisningen. Garderhøjfortet er et 

frilandsmuseum og fortæller noget om den historiske udvikling i den periode, som det er en del af samt om 

det liv, som foregik der. Derfor mener jeg, det er relevant at inddrage teori om museumspædagogik, da det 

kan fortælle noget om, hvorfor udeskoleformen og museumsbesøget giver mening at inddrage i sin 

historieundervisning. Til at se nærmere på dette vil jeg inddrage Mette Boritz’ teori, som handler om 

sansning, og dette mener jeg er vigtigt at sætte i et perspektiv til, hvilken form for motivation, interesse og 

læring dette kan vække hos eleverne. 

Boritz beskriver først og fremmest, at i forbindelse med et besøg på et museum møder eleverne op med 

deres fem sanser, og at disse er centrale redskaber for deres forståelse og fortolkning af deres omverden. 

Det kan hjælpe eleverne til at forestille sig, hvordan det måtte have været på et givent sted på et givent 

tidspunkt (Boritz 2011:97). Dette er meget relevant at se nærmere på i forbindelse med, at eleverne prøver 

kræfter med at være ”Soldat for en dag”. Boritz lægger vægt på museets særlige læringsrum, som giver 

eleverne mulighed for unikke førstehåndsoplevelser (Boritz 2011:99). Hun problematiserer, at en stor del af 

den undervisning, som foregår på museerne ofte er rundvisninger, hvor eleverne skal være passive. Hun 

mener, at god museumsundervisning bør sigte på at aktivere og engagere eleverne (Ibid). Boritz kommer 

ydermere ind på den undervisning, som Skoletjenesten arbejder med og nævner, at det tager afsæt i Olga 

Dysthes dialogbaserede undervisning samt, at de taktile og sanselige greb er med til at åbne udstillinger og 

genstande op for eleverne (Ibid). Hun nævner, at disse elementer kan engagere eleverne i undervisning og 

være med til at holde deres opmærksomhed samt, at små handlinger eller aktiviteter kan være gode 

øjenåbnere til at underbygge undervisningens tema og skabe variation (Boritz 2011:100). 

4.6 Motivation 

For senere at kunne undersøge elevernes motivation i forbindelse med ”Soldat for en dag” og min empiri vil 

jeg her gøre rede for motivation. Jeg vil tage udgangspunkt i relevant teori af Einar Skaalvik og Gunn Imsen. 

I nedenstående citat giver Skaalvik i et konkret eksempel sin afklaring på, hvad motivation indebærer. 

Skaalvik baserer sin undersøgelse på samme udgangspunkt som jeg selv og vil gerne søge svar på, hvad det 
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er, som motiverer eleverne, og hvad det er, de er motiveret for. I analysen ønsker jeg at sammenholde 

teorierne om motivation til ”Soldat for en dag” og elevernes svar i empirien. 

”En persons motivation har betydning for valg af aktiviteter (når der findes valgmuligheder), for den indsats 

personen yder og for udholdenheden, når opgaverne bliver vanskelige. Motivation beskrives derfor ofte 

som en drivkraft, som får mennesket til at handle – til at iværksætte en aktivitet og til at opretholde 

aktiviteten. Motivation er derfor ofte blevet opfattet som en kvantitativ dimension, for eksempel som 

noget en elev har meget eller lidt af. Det er imidlertid lige så vigtigt at spørge om, hvad det er, som 

motiverer eleverne, og hvad det er, de er motiveret for. Men hvad det er, som motiverer eleverne for 

skolearbejde kan ikke observeres direkte. Det er elevernes adfærd, deres indsats og udholdenhed, som kan 

observeres.” (Skaalvik 2007:44) 

Skaalvik beskæftiger sig med, hvilke mål eleverne har, og beskriver, at når eleverne arbejder med skolefag, 

er de motiveret for at nå bestemte mål, men at de kan variere fra elev til elev (Skaalvik 2007:50) Derfor 

opstiller han to teorier, som handler om elevens underliggende motiver for at søge de konkrete mål: 

”Opgave-orientering betyder, at læring er et mål i sig selv. Målet er at løse opgaverne og få forståelse, 

indsigt og udvikle sine færdigheder. Når en elev er opgave-orienteret, bliver følelsen af kompetence 

afhængig af, at han lærer, forstår og forbedrer sig i forhold til tidligere præstationer …. Når den opgave-

orienterede elev ikke har succes, bliver han optaget af, hvad han kan gøre bedre næste gang” (Ibid:50). 

”Ego-orientering betyder, at læring ikke er et mål i sig selv. Ego-orientering betyder, at eleven er optaget af 

sig selv i læringssituationen. Målet er at blive opfattet som dygtig eller i værste fald at undgå at blive 

opfattet som dum. For en ego-orienteret elev er det vigtigere, hvordan han bliver opfattet af andre, end 

hvad han lærer. Ego-orientering karakteriseres også ved en tendens til social sammenligning, det vil sige, at 

læring, præstationer og kompetence vurderes relativt, ved at sammenligne egne præstationer med andres 

…. følelsen af kompetence [er] derfor afhængig af, hvad og hvordan han præsterer noget sammenlignet 

med andre” (Ibid:51). 

Skaalvik beskæftiger sig med begrebet mestringsforventning og sætter det i sammenhæng med elevers 

motivation. Begrebet drejer sig om elevens faglige selvopfattelse og elevens forventning om at kunne 

mestre en konkret opgave (Skaalvik 2007:45). Hos Imsen kaldes dette for præstationsmotivation (Imsen 

2008:430), og han er ydermere inde på den indre og den ydre motivation. Den indre motivation hæfter sig 

ved, at aktiviteten eller læringen holdes ved lige på grund af vedkommendes interesse. Den ydre 

motivation knytter sig til, at aktiviteten eller læringen holdes ved lige for at opnå en belønning eller et mål, 

som ikke direkte drejer sig om sagen (Imsen 2008:331). 
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5. Analyse 

5.2 Motivation og udeskole i ”Soldat for en dag” 

Til at undersøge elevernes motivation vil jeg inddrage elevernes spørgeark og henvise til pointer fra mine 

interviews. Jeg vil tage udgangspunkt i Einar Skaalviks og Gunn Imsens teorier om motivation. Derudover vil 

jeg inddrage Jordets teori om udeskole for at undersøge, hvilke vilkår dette kan skabe for elevernes 

motivation. 

Min empiri behandler, som jeg har været inde på, spørgeark fra to forskellige klasser. Den ene klasse med 

specifik forberedelse til forløbet, den anden med en historisk faglig kontekst om vikingetiden. Til at sætte 

de to klassers svar op imod hinanden vil jeg her opstille de to klassers svar på ”Hvad synes du om skolen?” 

og ”Hvad synes du om historie i skolen?” i to søjlediagrammer. Formålet med disse to spørgsmål har været 

at måle på elevernes holdning og motivation til skolen og historiefaget. 

Praktikklasse: 

 

Vikingeklasse: 

 

Ud fra søjlediagrammerne kan det ses, at eleverne generelt vurderer deres holdning til historiefaget lavere 

end selve skolen. I praktik-klassen ses det tydeligt, at der er en ”enten-eller” tendens, og det er derfor 

svært at sige noget om elevernes motivation som samlet gruppe, da det er tydeligt at de har holdninger, 

som peger i hver sin retning. Nogle elever er meget motiverede for faget, og andre er ikke. Holdningen til 

skolen ligger, især i vikingeklassen, i den høje ende, hvor historieundervisningen ligger nede i den lave 

ende. Dette kan vise, at elevernes motivation for faget ikke er prangende. Her ligger størstedelen et sted i 

midten, så derfor vurderes deres motivation, som samlet gruppe, at være jævn. For at kunne måle på, 
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hvorvidt eleverne vurderer ”Soldat for en dag” positivt eller negativt har jeg udarbejdet endnu et 

spørgeark, som undersøger elevernes motivation i forbindelse med det konkrete forløb. Dette kommer jeg 

ind på senere i dette afsnit.  

I forbindelse med motivation beskæftiger Skaalvik sig med mestringsforventning (Skaalvik 2007:45) og 

Imsen med præstationsmotivation (Imsen 2008:340), som handler om elevernes forventninger til at 

præstere og siger noget om motivation i valg af aktiviteter, interesse, tilfredshed med skolearbejdet, 

indsats, koncentration og udholdenhed (Skaalvik 2007:45 & Imsen 2008:340). Ud fra Skaalviks teori om 

mestringsforventning og Imsens om præstationsmotivation kan man udlede, at i de situationer, hvor 

eleverne vurderer forløbet og opgaverne i det i en negativ retning, er der fokus på flere mangler, men jeg 

hæfter mig især ved Skaalviks udsagn om ”tilfredshed med skolearbejdet”. Det er netop dette, jeg har 

ønsket at undersøge i forbindelse med min empiri. Jeg har forud for forløbet, spurgt ind til elevernes 

mening om, hvordan historieundervisningen kunne blive bedre/mere spændende (Bilag 1). Hertil svarer 16 

af alle eleverne, at de godt kunne tænke sig noget, som har med de mere æstetiske læringsformer at gøre. 

Fx skriver en elev ”Lave nogle flere aktive ting – måske tage ud og se nogle flere ”historie” ting i stedet for 

altid at have undervisning på skolen”. Andre elever kommer med forslag som: historiespil, mere leg, flere 

film. Størstedelen ønsker mere aktivitet, bevægelse og ture. Det samme gør sig gældende i mine interviews, 

hvor eleverne efterlyser mere motion og bevægelse (Bilag 4). 

Med disse svar fra eleverne, som i høj grad knytter sig til en undervisning med mere legende og aktiv 

tilgang, er det yderst interessant at undersøge, hvordan eleverne har vurderet ”Soldat for en dag”, hvor der 

netop er fokus på disse to ting. Jeg opstiller igen to søjlediagrammer, hvor det er en sammenligning mellem 

spørgsmålet ”Hvad synes du om historie i skolen?” (Bilag 1) og ”Hvad synes du om den historieundervisning 

du har oplevet i dag?” (Bilag 2) 
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Det bliver tydeligt, at eleverne har en generelt mere positiv vurdering til den form for undervisning, de har 

oplevet i ”Soldat for en dag” end den normale historieundervisning, som de vurderer lavere. Det gælder 

både praktikklassen og vikingeklassen - til trods for at vikingeklassen ikke havde beskæftiget sig med 

konteksten før. I forhold til motivation ser det altså ud som om, at eleverne er tilfredse. Skaalvik lægger 

vægt på, at hvis eleven har en klar opfattelse af at kunne løse en opgave, vil den også gå til den. 

”Mestringsforventning er en dimension ved elevens faglige selvopfattelse med vægt på, hvad de tror, de er 

i stand til at gøre” (Skaalvik 2007:45). Dette lægger sig op af samme opfattelse, som Imsen har omkring 

præstationsmotivation (Imsen 2008:340). Ud fra elevernes svar kan dette være en dimension af den 

positive vurdering. Imsen opstiller to undersøgelsesspørgsmål i forhold til to eksempler på elevers tilgang til 

aktiviteter ”Hvad er det, som får nogle elever til at sidde stille og være søde og lydige og arbejde målrettet 

og energisk med indholdet? Og hvad ”mangler” når elever ikke vil opføre sig i overensstemmelse med 

skolenormen?” (Ibid 2008:340). Han nævner, at det kan der være forskellige forklaringer på, men at en af 

forklaringerne er motivation (Ibid 2008:340). Imsen forklarer forskellen ved, at den ene elev ”har 

udholdenhed og koncentration. Eleven arbejder selvstændigt i retning af skolens mål, fordi skolens mål også 

er elevens mål. Eleven ved, at de store, langsigtede mål er opnåelige, hvis man blot tager alle de små skridt, 

som er nødvendige undervejs, selvom de indimellem kan være kedelige. Og skridtene er aldrig større end 

det, som er overkommeligt. Den anden elev vil måske karakteriseres som lidt usikker, måske nervøs … angst 

for at tage fat på skolearbejdet. Eller vi kan komme frem til, at der mangler ambitioner eller målbevidsthed 

hos eleven.” (Ibid 2008:340) Imsen nævner, at præstationsmotivation lægger sig op af en teori om, at 

mennesket er et mestringssøgende individ (Imsen 2008:330). Teorien om mestringsforventninger har 

Albert Bandura bidraget til at udvikle og kalder for ”self-efficacy” (Skaalvik 2007:45). ”Denne teori 

fremhæver, at mennesket er selvregulerende og selvreflekterende. Mennesket handler ud fra intentioner, 

sætter sig mål, vurderer egne forudsætninger for at nå målet, vurderer mulige strategier, handler, 

observerer resultatet af egne handlinger og reflekterer over resultaterne” (Skaalvik 2007:46). Det 

understreges, at ”forventninger om mestring har betydning for adfærd, tankemønster og motivation …. har 

vist sig at være bestemmende for valg af aktiviteter og for indsats og udholdenhed, når opgaverne bliver 
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vanskelige” (Ibid 2007:46). Jordet nævner i sin teori at: ”Hvis oppgavene elevene skal gjøre er utydelige, 

hvis de altså ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre, hvordan de skal gjennomføre oppgavene og hvorfor de skal 

gjøre det de gjør, blir sannsynligvis også læringsutbyttet deretter. Mye taler for at utfordringene er større 

utenfor klasserommet fordi lærerne her konfronteres med helt andre utfordringer, hvor erfaringene er 

mangelfulle og rollemodellene få” (Jordet:2011). Han lægger dermed op til, at den løse form, som kan 

eksistere i udeskolen må undgås, og det er derfor vigtig at opgaverne og målene er tydelige - især også for 

eleverne. På denne måde hænger dette også sammen med motivationsteorierne. Deweys teori handler 

bl.a. om den opdragende erfaring, som peger frem mod vækst i erfaringen (Dorf 1999:111). Men den er 

ikke kun et resultat af spontan interesse, men handler også om at bestræbe sig mod disciplin og 

retningsbestemthed. Dog kan erfaringen godt være uden disse kvaliteter, hvis den udspringer af tilfældige 

impulser, eller en påtvungen social situation (Ibid). Ud fra dette vises, at Deweys teori går i flæng med 

Imsens teori om motivation. De indre og ydre betingelser, som Imsen (2008:331) opstiller, drejer sig om 

indre kræfter, som noget der styrer at aktiviteten holdes ved lige på grund af en interesse for lærestoffet 

eller handlingen i sig selv. Ydre motivation handler om, at aktiviteten holdes ved lige for at opnå en 

belønning (Ibid). Hos Dewey handler de ydre og indre vilkår om samspilsprincipperne (Dorf 1999:112). De 

indre drejer sig om de erfaringer, evner og interesser og hensigter, som eleven tager med sig og de ydre 

knytter sig til de sociale rammer (Ibid). På denne måde mener jeg godt, at man kan sammenligne Deweys 

læringsteori med Imsens teori om motivation. Dette begrunder jeg ud fra, at begge felter undersøger de 

samme vilkår for en persons aktivitet. Hos dem begge handler det indre om tro og viden om egne evner, og 

drivkraften lægger sig op ad mestringsforventningen. De ydre vilkår drejer sig om en social bestemt ramme 

og de mål, som en elev forsøger at opnå med sin aktivitet har en betydning for en social kontekst. (Imsen 

2008:331). Ud fra elevernes svar kan vi se, at de fleste selv efterlyser den form for undervisning, som de fik 

med ”Soldat for en dag”, og dette kan være med til at forklare, hvorfor eleverne er motiverede og positive, 

og derfor lægger det op til at bære præg af en indre motivation. Ud fra disse teorier belyses også 

vigtigheden i at have klare mål og tydelighed for et forløb. Dette indebærer lærerens egen forståelse, men i 

ligeså høj grad at eleverne er bekendt med disse. Derudover må skabes en forventning fra eleverne om, at 

de kan klare den/de stillede opgaver. Det er som udgangspunkt lærerens rolle at kende til og opfylde dette 

krav. Derfor er problematikken i forbindelse med forløbet ”Soldat for en dag”, at det er et forholdsvis 

fastlåst forløb. Strukturen og målene forbliver undervejs de samme, og der er ikke mulighed for høj grad af 

tilpasning af de enkelte elementer. Når en skoleklasse og en lærer kommer ud på Garderhøjfortet, mødes 

de af en ”ukendt” underviser, som eleverne ikke kender. Og på samme måde kender underviseren ikke 

eleverne og kan derfor ikke tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og har ringe grundlag for at vide, 
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hvilke hensyn man bør tage til eleverne. Det er netop her historielærerens rolle kommer ind, og det 

kommer jeg ind på senere. 

Forklaringen på begge klassers motivation, til trods for at den ene klasse kom forholdsvis uforberedt, kan 

ligge i værkstederne i ”Soldat for en dag”. Opgaverne er udarbejdet på en måde, som gør, at de fleste 

elever vil kunne løse dem. Ved hvert værksted knyttes soldatens rolle til, og derfor får eleverne en viden 

om den kontekst de befinder sig i. Den historiske kontekst og viden udfordres ikke hos eleverne her og har 

sandsynligvis derfor betydning for, at klasserne har en forventning om at kunne komme igennem 

værkstederne, hvor de skal benytte deres viden om mere hverdagsagtige komponenter – som for eksempel 

at skrælle kartofler og at løfte en sandsæk. Skaalvik (2007:47) beskriver, at ”Elevernes 

mestringsforventninger er i højere grad et resultat af erfaringer med at beherske tilsvarende opgaver 

tidligere. Mestringsforventninger er derfor situationsbestemte vurderinger af at være i stand til at udføre 

bestemte opgaver for at nå bestemte mål.” I den situation, hvor eleverne kommer ud på Garderhøjfortet 

og bliver sat ind i de opgaver de skal løse, har de i nogen grad de samme forudsætninger. Dette begrunder 

jeg med en opfattelse af, at det er de færreste af dem, som har beskæftiget sig med at være soldater under 

1 verdenskrig. Dog skal der lægges vægt på, at eleverne altid vil bidrage med forskellige forudsætninger set 

på den måde, at én elev for eksempel er god til at stave og derfor har nemt ved at skrive et postkort hjem, 

hvorimod en elev med vanskeligheder på dette område kan have svært ved at mestre denne opgave. Ud fra 

teorien kan elevens adfærd og motivation derfor bestemmes ud fra elevens mestringsforventning. Derfor 

er det en tankeproces hos eleverne, som foregår mange gange i løbet af forløbet ”Soldat for en dag” 

begrundet ved, at de skal igennem mange forskellige slags opgaver. Så når eleverne bliver præsenteret for 

de værksteder, de skal ud på, tager eleverne hver især en, mere eller mindre ubevidst, beslutning om, 

hvorvidt den pågældende opgave kan løses. Det sker, som Skaalvik pointerer, i alle de situationer de møder 

(Skaalvik 2007:46), og derfor belyses igen vigtigheden af, at man som lærer har forberedt sine elever til de 

opgaver de skal løse. Hvis en elev over længere tid oplever, at opgaverne bliver for konkurrenceprægede 

kan en elev udvikle sig hen imod ego-orientering. Skaalvik (2007:51) definerer her problematikken.  ”Ego-

orientering udvikles i særlig grad i læringsmiljøer, hvor eleverne føler sig utrygge, hvor resultater vægtes 

mere end indsats, hvor der er konkurrence om at blive bedst, hvor eleverne vurderes i forhold til hinanden, 

og hvor resultater synliggøres eller offentliggøres”. Det er derfor vigtigt, at man som lærer, sørger for at 

skabe en undervisning, hvor alle eleverne kan føle sig trygge. Det har i min undersøgelse vist sig, at der er i 

høj grad er en manglende tydelighed for, hvilke mål forløbet opfylder. Det er med en meget begrænset 

viden til indholdet, at læreren booker forløbet. Derfor kan det være svært gennemskueligt at skulle 

planlægge et forløb, der knytter sig til den historiske viden, som eleverne har stor gavn af at have med sig. 

Lærerens forberedelse af eleverne kan derfor nemt lide under den manglende forståelse for indholdet. 
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5.3 Læring og læringspotentialer i ”Soldat for en dag” 

For at se nærmere på hvad undervisningsformen i ”Soldat for en dag” har at sige for elevernes læring, vil 

jeg i det følgende inddrage museumspædagogikken og teori om læring. Jeg vil forsøge at belyse 

læringspotentialerne med henblik på at kunne fortolke elevernes motivation. 

Mette Boritz’ teori handler om, at vi mennesker ved hjælp af vores sanser kan komme i nær forbindelse 

med fortiden. ”Vi kan pludselig fornemme historien eller leve os ind i fortiden, omend det blot er i små 

bidder eller fragmenter. For brugen af sanser kan gøre historien levende, nærværende eller påtrængende, 

de kan få os til at tænke, at føle, at huske” (Boritz 2011:97). Boritz påstår, at når eleverne har oplevet 

æstetiske læreprocesser i et undervisningsforløb, er der sjældent tvivl om, at eleverne har lært noget, set 

noget, følt noget, rørt noget og måske talt om noget, de ikke kunne have gjort hjemme på skolen (Ibid). I 

mine interviews ses det, at eleverne selv er bevidste om dette, og at de selv mener, at de lærer mere på 

denne måde (Bilag 4). Hun er desuden inde på, at museerne er et sted, som taler til både krop og hjerne, til 

folk, som foretrækker at se, høre, røre og gøre (Ibid). Hun berører, at undervisningen har potentiale til at 

blive husket bedre hos eleverne, fordi oplevelsen og hele æstetikken, bliver siddende i kroppen. I 

forbindelse med mine spørgeark forsøger jeg at spore mig ind på, hvilke elementer eleverne godt kunne 

lide, og hvilke de ikke kunne lide. Og i den sammenhæng spørger jeg ind til, hvad de tror, de kommer til at 

kunne huske bedst fra deres besøg på Garderhøjfortet (Bilag 2). Hertil svarer enogtyve af eleverne, at det 

havde noget med værkstederne at gøre, og tretten svarer samtidig, at de vil kunne huske kanon-tårnet. Ni 

elever svarer ”ved ikke”. Spørgearkene viser, at størstedelen af eleverne hæfter sig ved de praktiske 

læringsformer som dét, der vil sætte sig fast i erindringen. Opgaver, hvor de har prøvet ”learning by doing”, 

vurderer eleverne selv som værende noget, de kommer til at kunne huske. Dette understøtter Boritz’ teori 

om, at de fleste elever kommer hjem og har lært noget, set noget, følt noget osv. Alt sammen 

læreprocesser, som ikke kunne praktiseres hjemme i klasselokalet. Garderhøjfortet er som nævnt et 

frilandsmuseum og fungerer som en stor levende kilde. Den autenticitet, som ligger i at bevæge sig, der 

hvor soldater selv havde deres daglige gang, har ud fra Boritz’ teori et enormt potentiale for at blive husket 

og hjælper læringsprocessen på vej. Jordets teori om udeskole beskriver samme holdning og nævner, at 

læringen må baseres på et helhedsperspektiv, hvor oplevelser, kreativitet, sanselighed, kropslighed og 

samarbejde må få en naturlig plads i samspillet med de kognitive funktioner (Jordet:2011). Jordet lægger 

desuden vægt på vigtigheden i at koble teori og praksis. Når aktiviteterne flyttes ud, bliver der åbnet op for 

aktivitetsformer, som giver eleverne mulighed for at nærme sig det teoretiske gennem det praktiske (Ibid). 

Klasserummets aktiviteter anskues som den symbolske læreform og udeskolen, som det konkrete 

(Jordet:2011). Det handler om at kunne anvende sin kundskab (den symbolske læreform) i forbindelse med 

livsnære og praktiske situationer (den konkrete læringsform) og bliver en reproduktion af boglig kundskab 
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(Ibid). I forbindelse med ”Soldat for en dag” afhænger denne kobling af lærerens forberedelse af eleverne 

inden besøget, men handler også om den måde man bruger udeskoleforløbet senere i sin undervisning. 

Dette vil jeg komme ind på i afsnit ”5.4 Lærerens rolle og betydning for elevernes motivation og læring.” 

Ud fra Illeris’ teori om de 3 delprocesser i læring er han inde på, at flere ting kan gå galt. Det kan for 

eksempel være, at samspillet ikke fungerer pga. en dårlig eller usammenhængende redegørelse fra læreren 

eller det kan skyldes forstyrrelser i situationen. På den måde vil redegørelsen kun blive opfattet delvist eller 

fejlagtigt og dermed er læringsresultat forringet. En anden faktor der kan spille ind er, at den allerede 

udviklede viden og indsigt hos eleven er utilstrækkelig eller fejlagtig, og derfor vil læringsresultatet ikke 

blive som tiltænkt. (Illeris 2000:11). Ud fra denne teori problematiseres flere af komponenterne i ”Soldat 

for en dag” og viser, at læringen kan have nogle svære vilkår. Som nævnt ovenfor er Illeris inde på, at hvis 

elevens viden og indsigt er utilstrækkelig, bliver læringsresultatet ikke som det var tiltænkt. Elevens 

forhåndsviden får derfor også en central betydning for læringen. Ud fra min empiri, hvor historielæreren 

bruger forløbet i forbindelse med vikingetid, ville man ud fra Illeris’ teori kunne sige, at elevens viden og 

indsigt har en meget stor sandsynlighed for at være forringet. 

Ud fra Illeris’ teori vil jeg i det følgende analysere, hvilke dele af forløbet som knytter sig til de forskellige 

processer i læringen. 

I den første samtale på fortet foregår der en samspilsproces, hvor der er fokus på den indholdsmæssige 

læreproces. Her skal eleven tilegne sig viden og forståelse for den historiske kontekst, som knytter sig til 

Garderhøjfortet. Illeris (2000:12) beskriver, at det har en afgørende betydning, hvordan den 

psykodynamiske proces indgår - altså hvordan situationen opleves, hvilke følelser og hvilken motivation der 

knyttes til læringen fra elevens side. Han lægger vægt på, at læringsresultatets værdi og holdbarhed 

hænger sammen med den psykodynamiske proces, og at den stiller de indre psykiske betingelser for 

læringen(Ibid). Derfor hænger læringsudbyttet i den indledende samtale i høj grad sammen med dette. 

Når eleverne efter denne samspilsproces skal ud at afprøve og identificere sig med den kontekst, de netop 

har lært noget af, er der fokus på tilpasningsfasen, hvor eleverne får mulighed for at afprøve og bearbejde 

den viden, de har fået. Det sker ved, at eleverne får koblet deres viden om soldaterne og deres roller til de 

forskellige værksteder, de skal ud på. På den måde forsøger forløbet at koble samspilsprocesser sammen 

med tilegnelse og bearbejdelsesprocessen, som lægger sig op ad elevens indre psykodynamiske proces. 

Jordets teori er derfor også relevant i denne sammenhæng, da han går ind for samme kobling mellem teori 

og praksis. I begge disse teorier vurderer jeg dog ikke, at de ville påstå, at forløbet opfylder en bred faglig 

viden, og det er her lærerens rolle gør sig gældende. 
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5.4 Lærerens rolle og betydning for elevens motivation og læring 

Jordet er inde på, at det der har en central rolle i udeskole, er lærerens evne til at kunne håndtere andre 

læringsarenaer og kundskabskilder (Jordet:2011). I forbindelse med ”Soldat for en dag” bliver 

undervisningen varetaget af en ekstern underviser, men jeg mener stadig at man kan bruge Jordets teori til 

at sige noget om den forberedelse og opdragende rolle, som læreren må have – også undervejs i forløbet. 

Jordet har tre kompetence elementer, som knytter sig til læreren. I denne opgave knytter 

kompetenceelementerne sig altså til både historielæreren og underviseren på fortet. Jordets tre 

kompetenceelementer: Faglig og didaktisk kompetence – handler om, at lærerens stærke faglighed er 

grundlag for god, interessant og varieret undervisning. Læreren skal kunne fange elevernes interesse og 

stimulere undervisningen gennem godt tilrettelagte og varierede aktiviteter, som eleverne oplever som 

meningsfulde. Ledelseskompetence – knytter sig til lærerens evne til at lede en elevgruppe og være tydelig 

og forudsigelig i krav og grænser. Læreren skal kunne etablere regler og rutiner for elevernes arbejde og 

skal kunne tage afgørelser. Læreren må være nærværende, deltagende og fungere som vejviser i det faglige 

og sociale fælleskab, som eleverne skal fungere indenfor. Relationel kompetence – handler om lærerens 

evne til at bygge og vedligeholde gode relationer til eleverne, samt at kunne se den enkelte elev og give 

emotionel støtte (Jordet:2011). Jordet slutter af med at skrive: ”Fagligt dygtige, tydelige og empatiske 

ledere vil få en naturlig autoritet” (Ibid). I min analyse har jeg allerede flere steder fortolket, at 

historielæreren har en meget central rolle i forbindelse med et udeskoleforløb. Det gør sig især gældende i 

denne opgave, da det empiriske grundlag har afsæt i et forløb, som varetages af en anden underviser på 

stedet. Derfor tjener historielærerens kompetencer indenfor Jordets tre områder altså en afgørende rolle 

for elevernes læringsudbytte Der er flere ting, som gør sig gældende i forbindelse med målsætningen af 

historieundervisningen. Her tager jeg udgangspunkt i, at det er et forløb, som knytter sig til ”Soldat for en 

dag”. Ud fra Jordets teori bliver det tydeligt at historielæreren først og fremmest må gøre sig klart, hvilke 

mål vedkommende ønsker at opfylde hos sine elever med forløbet. Derefter må historielæreren vurdere, 

hvorvidt et udeskoleforløb vil være relevant at gøre brug af. Det er et vilkår, at det at tage på tur med en 

klasse kan tage lang tid, og det er derfor vigtigt, at der er et klart formål med det for ikke at forspilde 

læringspotentialet. Derfor betones vigtigheden i, at historielæreren kan gennemskue, hvilke mål ”Soldat for 

en dag” arbejder ud fra. Ellers kan et udeskoleforløb komme til at bære præg af ligegyldighed og aktivitet 

for aktivitetens skyld. Derfor er det også vigtigt, at Skoletjenesten er tydelige på det punkt, hvor det handler 

om at beskrive, hvilke mål forløbet arbejder med. 

I tidligere afsnit blev Illeris’ teori om elevens viden og indsigt inddraget. Den handler om, at hvis denne er 

utilstrækkelig, vil læringsresultatet ikke ende som tiltænkt (Illeris 2000:11). Dette understreger, hvor vigtig 

lærerens rolle er og nuancerer igen behovet for lærerens klare målsætning af det forløb, som ligger før og 
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efter forløbet ”Soldat for en dag”. Som lærer er man altså derfor nødt til at have gjort det klart, hvad det er 

som eleverne skal lære, og hvorfor man ønsker at koble det sammen med et forløb på Garderhøjfortet. Ud 

fra både Jordets og Illeris’ teori bliver det tydeligt, at elevernes forhåndsviden og indsigt må prioriteres højt 

forud for besøget for at kunne klæde eleverne på til den viden og motivation for videre arbejde, de ønskes 

at gå derfra med. Dette knytter sig især til den samspilsproces, som foregår mellem underviseren på stedet 

og eleverne. Den faghistoriske samtale, som knytter sig til Garderhøjfortet, kan miste sin mening, hvis ikke 

eleverne har noget at knytte den givne viden på. Dette er en meget central pointe, når det handler om 

lærerens rolle og dens forberedelse af eleverne. Som ræsonneret tidligere i opgaven, har underviseren på 

stedet ikke forudsætninger for at vide, hvorledes eleverne er klædt på rent fagligt. Dog skal der her lægges 

vægt på, at underviseren tager afsæt i elevernes svar og laver optag i samtalen. Optimalt set har 

underviseren også kendskab til Jordets tre kompetencemål. 

5.5 Historiedidaktik og læringsmål i ”Soldat for en dag” 

Undervisningsministeriet (2015) beskriver, at alle børn skal blive bedre fagligt, og at de derfor har iværksat 

en fokuseret indsats for at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre elevernes læring og trivsel. Et 

redskab til at bakke op om bedre læring er, ifølge Undervisningsministeriet (2015), at arbejde 

læringsmålstyret med undervisning og elevernes læring. Dette skal forstås ved, at der arbejdes systematisk 

med læringsmålene i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen (Ibid). I 

forbindelse med ”Soldat for en dag” er de nye fælles mål sat på forløbet efter selve udarbejdelsen, og 

derfor har det ikke præg af en læringsmålstyret tilgang. Dette bevises i denne opgave, at have nogle 

problematikker, og det viser derfor lærermålstyret undervisning kan give et klart fokus med et mål på at 

opnå en undervisning, der er fokuseret på læring. For at kunne tage hensyn til elevernes motivation, må 

læreren tilrettelægge undervisningen med mulighed for differentiering og elevernes forventninger om 

deres præstationer. 

Undervisningsministeriet (2015) har i forbindelse med den nye reform ydermere opstillet forskellige tiltag. 

For eksempel lægges der vægt på, at skoledagen er gjort mere alsidig ved at den er gjort længere, og 

dermed åbnes der op for at skolen kan bringes tættere på virkeligheden udenfor. Målet er, at eleverne skal 

blive dygtigere og at styrke deres alsidige udvikling, motivation og trivsel (UVM:2015). 

Undervisningsministeriets tre punkter for en mere alsidig skoledag: 

 Den nye skoledag giver mulighed for en mere varieret undervisning, der kobler teorien med 

virkeligheden. 

 Det skal blandt andet ske gennem mere tid til motion og bevægelse, understøttende undervisning 

og inddragelse af lokalområdet. 

 Den varierede og virkelighedsnære undervisning skal styrke alle elevernes læring. 
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(UVM:2015) 

Med disse punkter lægges der altså vægt på, at eleverne skal kunne koble deres teoretiske viden og 

virkeligheden, altså den mere praktiske viden, sammen. Dette går i spænd med mine inddragede teorier, 

som alle siger, at koblingen mellem teori og praksis er altafgørende for et stort læringsudbytte. 

Undervisningsministeriet skriver desuden, at variationen i undervisningen skal styrke alle elevernes læring. 

Disse retningslinjer går godt i spænd med Jordets teori om udeskole, og hvilke potentialer det indebærer. 

For eksempel skriver han: ”Fokus rettes mer mot anvendelse av kunnskap i livsnære og praktiske 

situasjoner enn reproduksjon av boklig kunnskap” (Jordet:2011). Derudover er det netop den form for 

undervisning og variation, som de fleste elever i mine interviews selv efterlyser i historieundervisningen 

(Bilag 4). Desuden lægger koblingen mellem teori og virkelighed op til Deweys teori om ”learning by doing”, 

hvor erfaringerne dannes via kroppen. Koblingen mellem det teoretiske og det mere praktiske hænger 

sammen med måden, hvorpå ”Soldat for en dag” er bygget op. Forløbet starter med en kort gennemgang af 

den historiske kontekst, som ligger bag Garderhøjfortet og grunden til, at der var soldater. Derefter skal 

eleverne ud og ”mærke” den virkelighed, som de netop har fået en viden om. Dog opstiller jeg her en 

diskussion om, hvad det er man ønsker, at eleverne skal ”lære ved at gøre” (Min oversættelse). Dette 

vender jeg tilbage til i diskussionsafsnittet. 

Bernard Eric Jensen (2012:96) opstiller, som nævnt tre former som historiedidaktik og jeg vil i det følgende 

forsøge at placere dem i forhold til de teorier, jeg har brugt i forbindelse med opgaven for at undersøge 

historiedidaktikken i teorierne.  Den centralstyrede historiedidaktik har en top-down tilgang og handler om 

statsmagtens anordning for, hvilke mål og hvilken kanon eleverne skal lære. Jensen (2012:98) er inde på, at 

historieundervisningen formaner til en nationalfølelse og handler om den danske kulturarv. Slaget ved 

Dybbøl og Systemskiftet 1901, er begge en del af historiekanon og knytter begge an til Garderhøjfortet, og 

det er derfor heller ikke tilfældigt, at undervisning finder sted her, da begge disse kanonpunkter kan knyttes 

til forløbet. Vi kommer ikke udenom, at den centralstyrede historiedidaktik har en stor udbredelse, da den 

er en del af ”regelsættet”, for skolelærere. Heldigvis har historiepædagogikken udviklet sig, så der er 

kommet et bredere fokus på elevernes behov og medbestemmelse. Den fagstyrede historiedidaktik tager 

hensyn til elevernes behov i deres kognitive og psykologiske udvikling (Jensen 2012:100). Ideen er, at 

historieundervisningen bestemmes af fagfolk, som netop har en viden om historiefagets tilgange og 

fagligheden. Denne historiedidaktik, kommer ikke tydeligt til udtryk i ”Soldat for en dag”. Dette bygger jeg 

på den forholdsvis lave faglighed. Det kommer kun til udtryk i elevernes undersøgende tilgang, som især er 

kendetegnet ved udeskole, museumspædagogik og ”learning by doing”. Den brugerstyrede historiedidaktik 

tager afsæt i, at alle mennesker har og bruger en historiebevidsthed (Jensen 2012:102). Den bestræber sig 

på en undervisning, som giver en del af definitionsmagten til eleverne (Ibid). Ved at understøtte den 
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brugerstyrede historiedidaktik lægges der op til en højere grad af motivation hos eleverne, fordi de selv er 

med til at bestemme indhold og bliver knyttet til elevernes erfaringer. ”Soldat for en dag” er et forløb, som 

er udviklet til eleverne og ikke af eleverne. Eleverne har ikke selv haft indflydelse på indholdet, men det 

tilgodeser, at eleverne får et øget fokus på identifikation med mennesker fra fortiden. 

”Soldat for en dag” blev udviklet af Skoletjenesten i år 2013 og har derfor været underlagt Fælles mål 2009 

og altså ikke de nye forenklede fælles mål, som hænger sammen med den nye skolereform fra 2014. Det vil 

altså sige, at de nye fælles mål måtte blive trukket ned over forløbet og ikke omvendt. Som nævnt i afsnit 

3.3, var jeg selv med til at sætte de nye fælles mål på ”Soldat for en dag”. I Skoletjenesten blev denne måde 

at gøre det på diskuteret, og der var en enighed om, at det var svært at få målene til at passe. Det endte i et 

spørgsmål om de ressourcer, som var til rådighed nu og her, og vi måtte løse opgaven, så godt som vi 

kunne. Kravet om at få de nye fælles mål på alle Skoletjenestens forløb stammer fra et højere 

organisatorisk plan og skulle stå klar til en bestemt deadline. Tilpasningen af målene lider derfor under 

disse vilkår. I forbindelse med at målene bliver trukket ned over forløbet på denne måde, opstår der flere 

problematikker. Først og fremmest bliver det for brugerne (historielærerene) af forløbet svært at 

gennemskue, hvordan bestemte elementer passer til bestemte mål. Derudover har den stramme deadline 

gjort, at de fælles mål, der er knyttet til forløbet, ikke alle steder er blevet gennemtænkt og bearbejdet 

godt nok. Det får jeg øje på i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave. For eksempel finder jeg det 

problematisk, at man sætter følgende fælles mål om kronologi og sammenhæng på forløbet: Eleven kan 

relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv (Undervisningsministeriet:2015). Forløbet 

”Soldat for en dag” beskæftiger sig ikke med ændringer i hverdagen for den almene borger, men for en 

soldats hverdagsliv på et fort. Det behandler ikke livsvilkårene for resten af landet andet end, at 

befolkningen var bange for, at tyskerne ville angribe, og at det var derfor, man ville bygge en befæstning. 

Ved en refleksion over de overordnede mål i forløbet må man naturligvis ræsonnere over, hvor højt et 

fagligt niveau man kan sætte for et forløb, der henvender sig til alt fra 4. til 6. klassetrin. Heri ligger 

historielærerens opgave, som kan vælge at bruge fortet til at give eleverne mulighed for at koble teori og 

praksis sammen i en æstetisk læringsform. Læringsmålene i form af fælles mål behøver heller ikke direkte 

at blive udfyldt. Historie fungerer som et dannende fag, og der ligger derfor mange læringskomponenter, 

som ikke direkte henviser til sætningerne i fælles mål. Et besøg på Garderhøjforet kan derfor beskæftige sig 

mere åbent med for eksempel at danne eleverne til at kende sit lokalområde, danne til at kende andres 

livsvilkår og danne til elevernes alsidige udvikling. 

6. Diskussion og metodekritik 

I det følgende afsnit vil jeg diskutere og vurdere mine resultater og min undersøgelsesmetode. 
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Min undersøgelsesmetode består af både en kvalitativ og kvantitativ metode. Jeg havde valgt at lave 

spørgeark til at undersøge elevernes individuelle holdninger til skole, historieundervisning og til forløbet. 

Mit mål med dette var at sammenholde resultaterne og forsøge at spore mig ind på, om eleverne generelt 

var tilfredse med forløbet og med den måde at lære på. Ved at spørge ind til elevernes holdning om at gå i 

skole og til historiefaget, var formålet at undersøge, om der var en generel tendens til, at eleverne synes 

eller ikke synes godt om historiefaget. Dette skulle fungere til at kunne nuancere holdningen til 

historiefaget, men eftersom jeg spurgte ind til deres holdning til skolen og ikke til skolens andre fag, kan det 

have medført et forkert resultat. Det bygger jeg på, at begrebet ”skole” kan indebære mange ting og er en 

subjektiv holdning. For en elev kan det at ”synes godt om” at gå i skole indebære forholdet til 

klassekammeraterne, forholdet til læreren og en masse andet. Dette havde jeg ikke taget højde for, og det 

bliver tydeligt, at spørgsmålene ikke nødvendigvis handler om skolens andre fag og fagene kontra historie, 

som var det jeg gerne ville undersøge. Målet var de samme for mine interviews, men her havde jeg 

mulighed for at spørge ind til elevernes svar og spore mig ind på, hvilke komponenter de bedst kunne lide. 

Desuden bruger jeg mit efter-spørgeark til at måle på elevernes holdning til den historieundervisning, de 

har gennemgået ved forløbet. På den måde forsøger jeg at finde ud af, om der er sket et skift fra inden 

forløbet. Jeg bruger det til at måle på, hvorvidt elevernes motivation lader til at være forøget, og om de er 

positivt stemte overfor det, som de har oplevet. Jeg kan se, at et spørgeark er ikke nok til at kunne måle på 

motivation, og jeg bliver klar over, at man skal være forsigtig med at gøre motivation til en målbar størrelse. 

Skoletjenesten – Københavns befæstning udbyder forløb til elever på alle folkeskolens klassetrin. Forløbene 

har hver især nogle mål, og nogle af dem har også før- og efter-opgaver. På den måde ligger Skoletjenesten 

op til, at læreren kan bruge forløbet i en kontekst, som læreren finder passende og relevant. Det er netop i 

dette spændingsfelt, at jeg får øje på en problematik, som drejer sig om den kommunikation som foregår, 

eller ikke foregår, mellem Skoletjenesten og den enkelte lærer. Skoletjenesten – Københavns Befæstning 

bruger hjemmesiden: www.befastningen.dk/skoletjenesten til booking og her gives den information, som 

er at finde om forløbene for den/de lærere, som måtte være interesseret. Hvis man kigger nærmere på 

informationerne omkring ”Soldat for en dag”, er der misvisende forhold. For mig som lærer og som 

medarbejder i Skoletjenesten får jeg øje på problematikken omkring tydeligheden af, hvilke mål forløbet 

forsøger eller kan bidrage til at nå. For det første findes en simpel grund i forvirringen om den nye 

folkeskolereform, som gør at mål må trykkes ned over forløbet og som samtidig gør, at læreren ude i 

folkeskolen lige nu har svært ved at arbejde læringsmålstyret med et forløb som ”Soldat for en dag” – fordi 

de simpelthen ikke kan læse sig frem til målene. På den måde er der fare for, at det læringspotentiale, som 

ligger i dette forløb ikke får fuld udfoldelse, og at en lærer bruger forløbet i en forkert kontekst. Dette blev 

især tydeligt, da jeg skulle indsamle min empiri til denne opgave - dette nævnte jeg også tidligere. Da jeg 
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spurgte en lærer ind til den faglige kontekst i klassens forløb i forhold til at booke ”Soldat for en dag”, 

svarede hun, at de arbejdede med vikingetiden, deres hverdagsliv og måden de gik i krig. Dette har ingen 

umiddelbar sammenhæng til soldater på Garderhøjfortet under 1. verdenskrig. Det kan ikke engang træne 

elevernes forståelse for relativ kronologi. Dette understreger problematikken med, at målene for forløbet 

må være tydelige, og at der må fremgå en tydelig beskrivelse af den historisk faglige kontekst. Med den 

viden som jeg er kommet i besiddelse af i denne opgave, bliver det tydeligt, at man som lærer må kunne 

gennemskue, hvilket formål et udeskoleforløb har. I dette tilfælde især fordi det er en anden underviser, 

som varetager undervisningen på stedet. Som lærer skal man arbejde med læringsmålstyret undervisning, 

og derfor er det vigtigt, at man ved hvilke mål ”Soldat for en dag” kan bidrage til at opfylde og hvad det er 

man ønsker, at eleverne skal ”lære ved at gøre”, som Dewey er inde på. Som opgaven har vist, har ”Soldat 

for en dag” fokus på oplevelse, identifikation og æstetisk læringsform. Den faglige historiske viden knyttes 

kun an i form af den indledende præsentation og samtale. Herefter skal eleverne gå march og ud på 

værkstederne, hvor de knytter deres viden om soldater til en identifikation ved at afprøve ”livet som 

soldat” på egen krop. Forløbet og værkstederne lægger ikke op til at arbejde med en fagstyret 

historiedidaktik, hvilket jeg mener, elevernes faglige viden, kunne have gavn af i dette tilfælde. Dette 

fastlåste udeskoleforløb, som har en ekstern underviser, gør at den brugerstyrede historiedidaktik ikke 

kommer tydeligt i spil, da der ikke er nogle forudsætninger for at tage afsæt i elevernes historiebevidsthed 

og erfaringer. Dermed ikke sagt at forløbet ikke kunne opbygges til at arbejde med dette, men dette kræver 

en bedre sammentænkning af samarbejdet mellem Skoletjenesten og den enkelte lærers undervisning. Det 

er efter min mening vigtigt, at undervisningen bærer præg af en aktiv problemløsende proces, hvor 

eleverne skal tænke en historisk kundskab ind. Fortet er en stor levende kilde, og man kunne forestille sig, 

at eleverne også kunne have gavn af en undersøgende tilgang, hvor de selv skal finde svar på en række 

spørgsmål, som de eventuelt selv har formuleret. På den måde kan man åbne stedet for eleverne, give dem 

en nysgerrig tilgang til den historiske viden og skabe en dynamisk faglig undervisning. 

Når alt dette er sagt, ud fra en holdning om en større faglighed i forløbet, vil jeg samtidig komme ind på, at 

jeg er stor tilhænger af de æstetiske læreformer, oplevelse, indlevelse og aktive læringsformer. Desuden er 

”Soldat for en dag” et forløb, som får enorm positiv feedback fra både lærere og elever, og jeg er ikke i tvivl 

om, at de har haft en god dag når de tager hjem. Min undersøgelse har vist, at fagligheden med forløbet 

afhænger af den undervisning, som ligger uden om besøget. 

7. Konklusion 

Opgaven har undersøgt, analyseret, fortolket og vurderet motivation og læring ud fra udeskoleforløbet 

”Soldat for en dag” og indsamlet empiri. Derudover har den kritisk analyseret begreber ud fra forløbets 
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læringsmål og set nærmere på, hvilke former for historiedidaktik, som har gjort sig gældende i denne form 

for udeskoleundervisning. Ydermere har den set nærmere på, hvilke perspektiver og mål man kan arbejde 

hen imod for at få det fulde potentiale af et udeskoleforløb. 

Historieundervisningen i den danske folkeskole er underlagt at skulle arbejde ud fra et sæt mål og ud fra en 

bestemt historiekanon. Et vilkår man som folkeskolelærer er underlagt. Dermed har den centralstyrede 

historiedidaktik en stærk jordfæstelse, men pædagogikken bag denne form for didaktik har historisk set 

ændret sig til at arbejde mere henimod fagstyret og brugerstyret historiedidaktik. 

Min undersøgelse viser, at historie som et dannende fag kan forklare, hvorfor man vælger at sende en 

klasse ud til et fort som dette, hvor dagen ikke umiddelbart er fyldt med en bred faglig viden. Det er 

historielærerens opgave at udarbejde en lærermålsstyret undervisning, som tager udgangspunkt i de mål, 

man som lærer ønsker at opfylde. Min undersøgelse viser desuden, at historielærerens forberedelse har en 

afgørende betydning for, hvorvidt eleverne går til opgaverne med en stor eller lille grad af motivation samt 

hvorvidt eleverne lærer noget. Det er samtidig lærerens rolle at lade eleverne kende de mål, som de 

forventes at opfylde. Her kan læreren vælge at tage udgangspunkt i en brugerstyret historiedidaktik, hvor 

eleverne selv får en grad af medbestemmelse og en undervisning, som tager afsæt i den 

historiebevidsthed, som eleverne har. På denne måde bliver elevernes egne motiver en del af forløbet, og 

min undersøgelse viser frem mod, at eleverne dermed har en større forventning om at kunne præstere i de 

stillede opgaver. De får en større mestringsforventning og dermed en højere grad af motivation. Jeg har 

samtidig været inde på min egen holdning til historiedidaktikken i ”Soldat for en dag”. Et større fagligt fokus 

ville lægge op til en fagstyret historiedidaktik, men en sammentænkning af alle tre former for 

historiedidaktik kan også have en god og bred faglig dimension for koblingen i hjemme-ude-hjemme 

undervisningen. I min analyse reflekterede jeg over ”Soldat for en dag” og dets opbygning. Her opdager jeg 

to ting. Dels at læringsmålene er for utydelige, måske endda forkerte. Dels at forløbet i en vis grad har 

svært ved at leve op til en høj grad af faglig historisk viden. Derfor blev det yderligere relevant at arbejde ud 

fra et spørgsmål i min problemformulering, som hedder ”hvad er udeskole og hvorfor arbejde med dette i 

historieundervisningen?”. I min analyse inddrager jeg relevante teorier til at undersøge og svare på dette. I 

forbindelse med læring, udeskole og museumspædagogik har jeg vurderet lærings- og 

motivationspotentialer. Her har jeg vist, at der er flere ting, som gør sig gældende, når det handler om at 

arbejde med udeskole i historieundervisningen. Først og fremmest er det vigtigste i forhold til læring og 

motivationen for denne, at historielæreren forbereder sine elever, og at begge parter er bevidst om, hvilke 

mål som skal nås Derudover er den opsamlende undervisning efter besøget lige så afgørende, fordi det gør, 

at undervisningen og udeskoleforløbet får en mening i forhold til de mål, der er blevet sat. Koblingen 

mellem teori og praksis, viser min analyse, er en afgørende faktor for læringsudbyttet. Det bliver især 
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tydeligt i forbindelse med læringsteorien, som viser, at eleverne b.la. har brug for tilegnelses- og 

bearbejdelsesfasen til at lære. Det er her eleverne bør ræsonnere og bruge deres viden for at lære den. Et 

forløb som ”Soldat for en dag” på Garderhøjfortet kan derfor give en stor mulighed for, at eleverne kan 

sætte deres teoretiske viden på noget praktisk. Den æstetiske læringsform og ”learning by doing” viser 

gode resultater i forskningen, og eleverne i min undersøgelse vurderer gennemgående forløbet positivt. 

Anvendelsen af ”Soldat for en dag” som mål for læring om den historiske periode alene vurderes ud fra min 

opgave ikke som hensigtsmæssig. Derfor bør dette udeskoleforløb anvendes i en gennemarbejdet og faglig 

kontekst, for at eleverne kan få det fulde udbytte af at koble samspilsprocesser med tilpasning og 

bearbejdning. Samtidig bør undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes forudsætninger og 

mestringsforventninger. 

”Soldat for en dag” giver eleverne mulighed for at bevæge sig i en stor historisk kilde, og det er vigtigt, at 

eleverne kender til den kontekst, som det indgår i for at kunne forstå formål og for at kunne sætte sig ind i 

de livsvilkår, soldaterne havde, da de var der under 1. verdenskrig. Forståelsen for stedets baggrund giver 

derudover eleverne en mulighed for at ræsonnere over begivenheders virkning på bestemte 

befolkningsgrupper. I denne sammenhæng – soldaterne. Igen skal det betones, at dette læringsudbytte 

kræver en god gennemarbejdning forud for besøget på Garderhøjfortet og en god opsamling efterfølgende. 

De samme vilkår gælder i alle komponenter af forløbet. Først og fremmest viser min opgave, at hvis 

eleverne ikke har nogen faglig baggrundsviden, vil den første faglige og dialogiske samtale ikke give 

eleverne et bredt læringsudbytte. Til gengæld kan eleverne med en god baggrundsviden få en endnu større 

forståelse indenfor den ramme, de befinder sig i. På den måde ligger der også bedre betingelser for 

elevernes motivation i og med, at deres præstationer og mestringsforventninger til de forskellige 

værksteder har afsæt i en forståelse for den kontekst, den er en del af. I opgaven er der blevet ræsonneret 

på læringsmålene for ”Soldat for en dag” og viser, at forløbet ikke opfylder en bred vifte af fælles mål. 

Derimod har jeg vist en bevidsthed om, at der fra lærerens side kan være et ønske om at opfylde andre mål 

end blot de faglige. En lærer kan vælge at bruge forløbet som en variation i sin historieundervisning og til at 

understøtte elevernes alsidige dannelse og sociale og individuelle mål, for eksempel motivation. 

Opgaven har beskæftiget sig med en afgrænset empiri og et bestemt udeskoleforløb. Derfor bliver det 

tydeligt, at man som lærer ikke ukritisk kan tage resultaterne fra denne undersøgelse med til et hvilket som 

helst andet udeskoleforløb. Man kan drage nytte af visse resultater og komponenter, men ens 

professionalisme må bruges til at vurdere hvilke. 
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8. Perspektivering 

Ud fra min analyse og vurdering vil jeg bruge dette afsnit til at beskrive, dels hvilke resultater jeg er nået 

frem til samt, hvordan jeg kan omsætte disse til viden om handleperspektiver i mit virke som kommende 

historielærer i folkeskolen. Min undersøgelse i denne opgave har vist mig, at tilgangen til historie er et 

vigtigt element, når man skal motivere sine elever og samtidig skabe en stærk faglighed. Som lærer i 

folkeskolen er man underlagt et regelsæt og mål, som man skal følge og arbejde læringsmålstyret ud fra. I 

min perspektivering ønsker jeg, at komme ind på nogle overordnede forslag til hvordan, man som lærer kan 

tilrettelægge en god og faglig undervisning for sine elever og hvilke hensyn man bør tage. 

Til at vise hvordan man kan arbejde med tid og kronologi, vil jeg i her benytte Jens Pietras ”Hvordan lærer 

børn historie?”. 

En vigtig viden, man som historielærer må være opmærksom på er det faktum, at børn i 7-11 års alderen 

kan tænke logisk og systematisk. Først i 12 års alderen udvikles en abstrakt tankegang, som kan knyttes til 

perspektivforskydning, forestillinger om fortid, nutid og fremtid og en skelnen mellem absolut kronologi og 

relativ kronologi (Pietras 2012:117). Dette er en væsentlig pointe, som man bør tænke ind når man 

planlægger undervisning og det giver derfor ikke meget mening at arbejde med absolut kronologi på 

mellemtrinnet. Men mit spørgsmål bliver, hvordan kan man undervise sine elever og give dem en forståelse 

for, at de er historieskabte såvel som historieskabende og samtidig give dem et kendskab til historiens 

kronologi? Pietras nævner, at: ”[Det er vigtigt], at eleverne, når de arbejder med tid og kronologisk 

forståelse, kobler arbejdet til noget konkret, at de ikke bevidstløst arbejder med tid og kronologi for bare at 

indlære perioderne og årstallene, men som et redskab til ægte problemløsning i forbindelse med deres 

arbejde med fagets historiske emner og temaer” (Pietras 2012:121). Han kommer ydermere ind på, at tid 

og kronologi må kropsliggøres og lægger op til en kreativ tænkning af historieundervisningen (Ibid). Forud 

for et besøg på Garderhøjfortet ville man kunne arbejde med en eller flere af disse metoder, for at give 

eleverne en forståelse for den tidsmæssige udspilning. Jeg foreslår, at man kunne arbejde med flere 

kanonpunkter i forbindelse med sin undervisning, som ligger forud for et besøg på Garderhøjfortet. Historie 

handler b.la. om årsag og virkning og derfor mener jeg, at man kunne starte med kanonpunktet 

Københavns bombardement, derefter arbejde videre til Slaget ved Dybbøl og slutte ved Systemskiftet.  Det 

kræver et længere og systematisk forløb, men jeg mener, at læringsudbyttet er stort og kan gøres 

spændende og relevant for eleverne. Forløbet kan på sigt arbejde henimod et forløb om 1. verdenskrig og 

Genforeningen. Ud fra denne måde at arbejde på, hvor der er mange begivenheder at holde styr på, kunne 

man løbende arbejde med tidsfriser. Gennem dialogiske samtaler skal historielæreren sikre sig at eleverne 

får afklaret deres resultater og undren. Et forslag, som tager afsæt i Pietras’ (2012:125) holdning.  
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10. Bilag 1: 

Klassetrin:________________   Navn__________________ 

 Hvad synes du om at gå i skole?              

Hvad synes du om historie i skolen?      

Hvordan synes du historie kunne bliver bedre/mere spændende? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Hvad synes du om at lære historie andre steder end i klasseværelset?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Hvad er det bedste ved at lære historie andre steder end i klasseværelset?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Synes du at du får mere ud af det, end i den historieundervisning, som foregår i klassen? Hvorfor? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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11. Bilag 2:  

Klassetrin:____________    Navn:______________________ 

Hvad synes du om den historieundervisning du har oplevet i dag?              

Hvad kunne du godt lide? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Hvad kunne du ikke lide? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Hvorfor var det godt/dårligt at lære historie på Garderhøjfortet?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Hvad tror du at du kommer til at kunne huske bedst fra dit besøg på Garderhøjfortet? Skriv gerne flere ting. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Synes du at du fik mere ud af det, end den historieundervisning, som foregår i klassen? Hvorfor? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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12. Bilag 3: 

Skitse til interview inden tur 

Jeg vil stille dig nogle spørgsmål omkring din mening om historie i skolen. Jeg vil både spørge ind til den 

historieundervisning I har i klassen, men også om den historieundervisning som foregår uden for 

klaseværelset, fx hvis I har været et museum el.lign.   

- Hvad synes du om at gå i skole? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hvad synes du om historie i skolen? 

(Hvorfor synes du det er godt? Hvorfor synes du det er dårligt?) 

- Hvordan synes du historie kunne blive bedre/mere spændende? 

- Hvad synes du om at lære historie i andre rum end klasseværelset?  

 Hvor har du været? 

(-Har I været på tur i historieundervisningen før? ?  hvor var i henne?) 

 hvad husker du bedst derfra? 

 (hvad synes du om det?)  

 hvad var det bedste?   

 hvad var det værste? 

 Kunne du lide den måde at lære på?  

Synes du at du fik mere ud af det, end i den historieundervisning, som foregår i klassen? Hvorfor? 
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13. Bilag 4: 

Det følgende er transskribering af uddrag fra mine interviews med elever. Jeg har ikke valgt at transskribere 

alle mine interviews, da eleverne ligger op til den samme holdning. I interviewet er der er taget 

udgangspunkt i skitsen i bilag 3. (M står for Malene og de andre bogstaver henviser til elevernes 

forbogstav) 

M:Hvad synes du om at gå i skole? 

J: Det er selvfølgelig nogle gange sjovere end andre. Der er nogen fag man bedre kan lide og nogle lærere 

man bedre kan lide end andre 

M: Hvad synes du så om historiefaget? 

J: Det kan være spændende, hvis det er det rette emne 

M: Hvad kunne være rette emner? 

J: For mig, så kan jeg godt lide sådan noget med nordisk mytologi og romerriget. Det synes jeg i hvert fald er 

spændende. 

M: Ja. Hvordan synes du historie kunne blive bedre eller mere spændende for eksempel med de ting du 

ikke synes er så spændende normalt? 

J: Hmm. Det ved jeg ikke helt. Den er lidt svær. Måske hvis der var nogle flere billeder til at illustrere det. 

M: Ja, billeder. Hvordan tænker du sådan billeder? 

J: Øhh, sådan noget som nordisk mytologi, der plejer at være en masse spændende billeder og det kunne 

være det kunne hjælpe lidt på det, hvis man kunne finde nogle gode billeder og måske nogle historiske .. 

hvad skal man kalde det? ... øjeblikke. 

M: Hvilke billeder skulle det være? 

J: Jamen det ved jeg ikke. Jeg ved bare at det sådan .. det har en effekt på mig i hvert fald 

M: Det gør det mere spændende måske? 

J:Jeg kan rigtig godt lide når der er billeder 

M: Lærer du også mere af det? 

J: Det ville jeg mene ja 

M: Okay. Hvad synes du om at lære noget om historie andre steder end i klasseværelset? 

J: Hmmmmm 

M: Hvis I har prøvet det før? Det ved jeg ikke. 

J: Jamen det har vi 

M: Okay hvor har I været henne? 
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Her bruger eleven tid på at beskrive et besøg, som han ikke kan huske hvad hedder og fortæller lidt om det 

man kunne se der. 

M: Men hvad synes du om at lære historie andre steder i klasseværelset? 

J: Det kan være meget spændende, hvis det er sådan noget man ikke har hørt om før. Hvis det er noget 

man har hørt noget om, så er det ikke så sjovt. Ellers er det meget spændende 

M: Ja. Hvad kan du bedst huske derfra hvor I har været? Selvom du så næsten ikke kan huske hvad det var 

for et sted. 

J: Der var sådan en stor gang, hvor man fik noget at vide om en eller anden ung drengs liv ved havnen 

M: Hvad handlede det om? Altså hvad var det I skulle lære noget om? 

J: Der var en familie, som boede i et specielt hus, som var det man var I. 

M: Var det Arbejdermuseet måske? 

J: Det tror jeg faktisk det var ja. Måske. Og så fik man så sådan nogle opgaver, hvor man skulle gå rundt på 

sådan en etage i deres liv, den familie - og så skulle du så svare på de spørgsmål der var. det var sådan 

rimelig sjovt. 

M: Ja. Hvad var det bedste ved det, synes du? 

J: Det var nok, at man skulle arbejde sammen i gruppen om at finde ud af det 

M: Hvad var det værste? 

J: Det værste var nok at når der skulle forklares noget, så tog det rigtig lang tid 

M: Så når underviseren stod og talte? 

J: Ja, vores vært eller sådan noget fik vi at vide. Hun tog meget lang tid til at forklare 

M: Men kunne du godt lide den måde at lære på? altså da I var ude? 

J: Ja det kan jeg godt. Det var sjovt 

M: Synes du, at du fik mere ud af det end hvis du havde haft den historieundervisning her i klassen? 

J: Det tror jeg helt sikkert 

M: Ja. Hvorfor? Ved du det? 

J: Jamen fordi der får du ikke lige så meget at vide og sådan noget og du får ikke de samme indtryk hvis det 

bare er en lærer der står og fortæller dig noget, som hvis du er ude og rent faktisk prøver noget. 

 

Den næste elev kommer også ind på besøget på Arbejdermuseet og at de var rundt at kigge på de gamle 

lejligheder. 
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M: Hvad var det bedste synes du? 

T: Det var at man fik lov til at rende rundt og kigge lidt og sådan noget.. på de forskellige ting 

M: Hvad var det værste? 

T: Det var nok sådan det der fordi.. altså man skulle lytte meget 

M: Ja okay. Så der måtte have været sådan mere gang i den 

T: Ja. 

M: Kunne du godt lide den måde at lære på? Altså det her med at være ude 

T: Ja det kunne jeg meget godt lide 

M: Var det bedre end at sidde og lære om det her? (læs: skolen) 

T: Ja det var meget bedre 

M: Ja. Hvordan tænker du? 

T: Øh jamen det er bare.. altså det er også meget fedt sådan lige at høre om det fra nogle andre og sådan 

noget.. og ligesom .. så kunne man arbejde med det når man kommer hjem og så har man ligesom fået et 

andet billede på det og ligesom har fået det vist hvordan de boede og sådan noget. Så har man en bedre 

holdning til det og sådan noget. 

 

M:Hvad synes du om at gå i skole? 

A: Jeg synes det er sjovt 

M: Hvorfor synes du det er sjovt? 

A: Fordi man tit ser sine venner og i det hele taget, så når man er sådan i gruppearbejde. Og så er der et 

godt fællesskab i klassen 

M: Hvad synes du om historie i skolen? 

A: Det er fint nok 

M:Hvordan er det fint nok? 

A: Altså, det er ikke sådan sindssygt sjovt og det er heller ikke sådan sindssygt kedeligt. Det er lige som det 

skal være 

M: Det er ligesom det skal være. Men hvordan synes du historie kunne blive bedre og mere spændende? 

A: Altså hvis der var lidt mere motion i det og bevæge sig lidt mere og man kunne komme ind på noget hvor 

det var at man ikke hele tiden skulle fremlægge 

M: Kan du komme i tanke om andet? 

A: Det kunne også bare være sjovt, at komme nogle andre steder hen, altså og skulle lære om noget andet 

end bare end at skulle læse i en bog og ligesom få en anden fortolkning af hvad man ligesom skal lære om 
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M: Hvorfor tænker du det? At det ville være bedre. 

A: Fordi jeg tror det ville være sjovt at prøve noget nyt. Man prøver meget det samme 

M: Hvordan synes du det er at lære historie i andre rum end i klasseværelset?  

A: Jeg kan godt lide sådan noget hvor man kommer andre steder hen. Det synes jeg er ret hyggeligt. 

 

 


