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Kapitel 1 - Problemfelt 

Interessen for at behandle køn i historieundervisningen udspringer af flere forskellige iagttagelser 

og oplevelser. I min praktik på 3. årgang, underviste jeg en klasse, hvor det næsten udelukkende var 

drengene, der deltog mundtligt i historietimerne. Når jeg gik rundt i klassen, mens de arbejdede 

selvstændigt eller i grupper, var pigerne med på lige fod med drengene, men så snart, der skulle 

diskuteres i plenum, meldte pigerne sig ud. Omvendt, så var drengene meget lidt interesserede i at 

læse i historiebogen og evt. løse skriftlige opgaver til det læste. 

Denne opfattelse af de to køns forskelligheder når det kommer til deltagelse i 

historieundervisningen i de større klasser, er også en opfattelse jeg kan genkende fra mine kollegaer 

på den skole jeg er ansat på. Her har jeg fx flere gange hørt lærere sige, at ”Historie er et 

drengefag”, uden at specificere nærmere, hvad det betyder. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at 

afdække, hvordan elever af de to køn gebærder sig i og opfatter historieundervisningen og hvor en 

sådan opfattelse hos lærerne kan stamme fra. 

 

Med jævne mellemrum blusser diskussionen om kønsopdelt undervisning op. Senest i efteråret 

2014, da oppositionspartiet Venstre foreslog, at der skal være mere kønsopdelt undervisning i 

folkeskolen. Venstres folkeskoleordfører Karen Ellemann brugte dengang de to udtryk ”superaktive 

drenge” og ”stille piger”, men vedkendte dog også, at det er nogle lidt stereotype opfattelser.1 

Udtalelser som disse, og også de ovennævnte udmeldinger fremsat af lærere, provokerer mig og 

inspirerer mig til at få en dybere forståelse af, hvor disse holdninger kommer fra og om de passer på 

virkeligheden. 

Først når der er klarhed over, om der rent faktisk er forskelle på piger og drenge, mener jeg det kan 

blive relevant at diskutere, om der overhovedet er belæg for en sådan kønsopdelt undervisning, som 

Venstre foreslog. 

 

Den af undervisningsministeriet fastsatte historiekanon (Undervisningsministeriet 2009), er ofte 

blevet udsat for kritik2, bl.a. rettede min praktiklærer på 3. årgang en kritik af den, da hun mente, at 

der ikke var nok kvinder inddraget i den. Dette har inspireret mig til undersøge, hvordan valg af 

                                                
1 http://jyllands-
posten.dk/indland/ECE7201672/Venstre+vil+have+mere+kønsopdelt+undervisning/ 
2 http://videnskab.dk/kultur-samfund/historiekanon-skyder-ved-siden-af 
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emner spiller ind på henholdsvis drenge og piger i historieundervisningen. 

 

Der arbejdes derfor ud fra følgende problemformulering: 

 

1.1 - Problemformulering 
 
 

- Hvilken betydning har valg af undervisningsemner for drenge og pigers forståelse af og 

deltagelse i historieundervisningen i udskolingen?  

 

Kapitel 2 - Metodiske overvejelser 

I det følgende metodeafsnit beskrives de metodiske overvejelser og tilgange til bacheloropgaven. 

Kapitlet indledes med de metodiske overvejelser bag det kvalitative forskningsinterview samt 

overvejelserne bag den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Herefter vil en præsentation af 

bacheloropgavens teorivalg følge. 

 

2.1 - Metodiske overvejelser for det kvalitative forskningsinterview 
Til udarbejdelse af opgavens egen empiri anvendes metoden for det kvalitative forskningsinterview. 

Det kvalitative forskningsinterview er baseret på en fænomenologisk tilgang, hvor målet er at 

fremstille viden om de interviewedes livsverden. Det kvalitative forskningsinterview gør det muligt 

at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver. Gennem det kvalitative 

forskningsinterview kan der opnås nuancerede beskrivelser af det valgte emne (Kvale & Brinkmann 

2009). 

I tilgangen til opgavens forskningsinterviews, anvendes det såkaldte ekspertinterview (Kvale & 

Brinkmann 2009). Et ekspertinterview gør det muligt at lade særligt udvalgte førstehåndskilder 

udtrykke deres opfattelser af og meninger om opgavens emne og forstå verden set fra 

interviewpersonernes vinkel inden for emnets rammer (Kvale & Brinkmann 2009) Det er dette 

ekspertinterview, der ligger til grund for interviewet med læreren KN, der underviser to 9. klasser i 

historie. 
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Interviewet med eleverne, er struktureret som et fokusgruppeinterview, der kan bruges til at skabe 

medmenneskelig dynamik (Kvale 1994) og dermed ofte fører til mere emotionelle og spontane 

udsagn (Kvale 1994). Da interviewpersonerne er væsentlig yngre end intervieweren, var målet med 

at interviewe tre personer ad gangen også at skabe et mere trygt miljø for interviewpersonerne, hvor 

de måske i højere grad ville turde tilkendegive deres holdninger.  

Gældende for alle opgavens interviews er, at de i selve interviewsituationen har været strukturerede 

ud fra en semistruktureret interviewtilgang (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

2.2 - Udvælgelse af interviewpersoner 
Interviewpersonerne er alle udvalgt på den skole, jeg er ansat på. Heri ligger der selvfølgelig en fare 

for, at den interviewede ønsker at fremstille sig selv i et bestemt lys eller, at der er spørgsmål, man 

som interviewer ikke vil stille. Alle interviewpersoner er dog instrueret i at svare så ærligt som 

muligt på de stillede spørgsmål. 

De seks elever, der bliver interviewet i de to fokusgruppeinterviews er udvalgt af deres historielærer 

fra en klasse, jeg ikke kender til i forvejen og aldrig har undervist. Jeg er ikke bekendt med, ud fra 

hvilken baggrund han har udvalgt eleverne. Jeg stillede dog som krav, at de skulle være opdelt i 

piger og drenge, for at minimere eventuelle situationer, hvor elevene ikke turde udtrykke sig frit om 

forskellige emner. 

Grunden til, at de er udvalgt fra en for mig ukendt klasse er, at jeg ville tale med nogle elever, som 

jeg ikke kender i forvejen og som heller ikke har noget forhold til mig og derfor forhåbentlig ville 

svare så ærligt som muligt. 

 

2.3 - Metodiske overvejelser for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse  
I udarbejdelsen af spørgeskemaet, er der taget hensyn til, at udsagn og spørgsmål er skrevet i et 

sprog, der er tilpasset målgruppen, som er børn i alderen 14-16 år. Der er dog altid en risiko for, at 

respondenterne forstår nogle spørgsmål anderledes end den, der stiller spørgsmålene, hvilket 

potentielt devaluerer svarenes gyldighed (Fuglsang m.fl. 2007).  

 

Spørgeskemaet er uddelt i to 7. klasser, én 8. klasse og to 9. klasser på en skole i Brønshøj. I alt har 

107 elever besvaret spørgeskemaet hvoraf 55 er piger og 52 er drenge. 
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Skemaet er bygget op af en række lukkede spørgsmål/udsagn, for bedst muligt at kunne udarbejde 

statistik på respondenternes svar (Fuglsang m.fl. 2007). 

Hvert spørgsmål/udsagn har fem svarmuligheder: ”Meget uenig”, ”Uenig”, ”Ved ikke”, ”Enig”, 

”Meget enig”. For at nuancere og udtømme respondenternes svarmuligheder bedst muligt, er der to 

svarmuligheder i forhold til at erklære sig enten uenig eller enig (Fuglsang m.fl. 2007). 

Svarmuligheden ”Ved ikke” er medtaget, fordi det eventuelt også kan fortælle noget interessant, 

hvis en stor gruppe af elever ikke har taget, eller ikke kan tage stilling til givne spørgsmål relevante 

for historieundervisningen. 

 

2.4 - Valg af teori 
Hensigten med at inddrage to forskellige syn på kønnene, er at forsøge at forklare eventuelle 

kønsforskelle på drenge og piger i historieundervisningen både ud fra et biologisk synspunkt, men 

også ud fra en socialkonstruktivistisk vinkel, hvor nogle kønsopfattelser og -paradigmer fremstilles 

som værende socialt betingede i stedet for biologisk betingede. 

Ann-Elisabeth Knudsen og Gideon Zlotnik beskæftiger sig primært med de biologiske forskelle i 

bl.a. hjernen. Det samme gør Christian Gerlach, der i høj grad også beskæftiger sig med hormon-

forskelle de to køn imellem. Disse tre teoretikere er inddraget for at forklare mulige biologiske 

forskelle hos drenge og piger, der kan være med til at forklare eventuelle forskelle på, hvordan 

drenge og piger opfatter og deltager i historieundervisningen. 

For at belyse, hvordan samfundsskabte kønsforskelle kan have en betydning for, hvordan eleverne 

positionerer sig i klasseværelset, er Susanne V. Knudsens teorier om den poststrukturalistiske 

kønsforskning inddraget. Det samme er Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaards teorier om den synlige 

og usynlige kønsdisciplinering, hvor specielt den måde vi italesætter forskellige kønsrelaterede 

emner på, findes interessant. 

 

I forhold til historiefaget, er teorier omkring historiebevidsthed og historiebrug inddraget, da de fra  

Undervisningsministeriet side (Undervisningsministeriet 2009 & Undervisningsministeriet 2014), 

er vigtige mål med historieundervisningen i folkeskolen. 

Her inddrages primært Jens Pietras og Jens Aage Poulsens bog ”Historiedidaktik” (Gyldendal 

2011), men også et kapitel om historiebrug skrevet af Nanna Bøndersgaard Butters i antologien 

”Historiepædagogik” (KvaN 2012) benyttes. Supplerende bruges også et kapitel om 
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historiebevidsthed skrevet af Henrik Skovgaard Nielsen i bogen ”Historiedidaktik” (Columbus 

2005). 

 

Wolfgang Klafkis dannelsesteorier, specielt vedrørende valg af undervisningsstof og 

undervisningsemner, er inddraget, da nærværende opgave i høj grad behandler, hvordan forskellige 

emner påvirker drenge og pigers forståelse af og deltagelse i historieundervisningen. 

 
 

2.5 - Begrebsafklaring 
Nærværende opgave vil ikke skelne mellem forskellen på de to begreber ”historiebevidsthed” og 

”historisk bevidsthed”. Der er ikke enighed blandt historiedidaktikere om, hvorvidt de to begreber 

kan bruges synonymt (Pietras & Poulsen 2011). 

Bernard Erik Jensen m.fl. har forsøgt at strømline brugen af de to begreber, hvor han betoner at 

”historiebevidsthed” er procesforholdet mellem fortid, nutid og fremtid, mens ”historisk 

bevidsthed” dækker over alle former for historiebevidsthed, hvor bevidstheden om forandringens 

uundgåelighed, er det dominerende element (Jensen 1994). 

Denne opgave vil ikke skelne mellem de to begreber, når der fra Undervisningsministeriets side 

benyttes begrebet ”historisk bevidsthed” (Undervisningsministeriet 2009) og der af de brugte 

teoretikere primært benyttes begrebet ”historiebevidsthed”. Der henvises til opgavens teoriafsnit, 

for en nærmere definition af begrebet ”historiebevidsthed”. 

Kapitel 3 - Forskellige opfattelser af køn og indlæringsevne 

Følgende kapitel skal etablere opgavens teoretiske forståelsesramme for forskellige opfattelser af 

køn. Dette gøres ved først at skabe en forståelse af begrebet køn, hvorefter teori omhandlende det 

biologiske køn og det konstruerede køn introduceres.  

Kapitlets formål er at gøre det muligt at analysere, hvorvidt der er biologiske kønsforskelle, der 

spiller ind på henholdsvis pigers og drenges deltagelse og forståelse af historieundervisningen, samt 

analysere om der findes konstruerede kønsbilleder, der bliver taget med ind i klasseværelset og som 

muligvis kan spille en rolle for undervisningen. 
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3.1 - Forståelsen af begrebet køn 
På dansk har vi kun et ord for køn, hvor man på engelsk bruger ordet ”sex” om det biologiske køn 

og ordet ”gender” om det sociale køn. Da nærværende opgave beskæftiger sig med begge 

opfattelser af køn, er det nødvendigt at definere forskellige opfattelser af ordet.  

I udgivelser om historiedidaktik eller -pædagogik, nævnes kønnene ikke som et perspektiv, der skal 

indtænkes i undervisningen. Det nævnes kort i Fælles Mål 2009, men her tages ikke yderligere 

stilling til, om det skal spille en rolle i undervisningen: 

”Et menneske har forskellige identiteter, fx køns-, alders- og erhvervsbestemte. De udvikles og 

ændres gennem hele livet i et samspil med de fællesskaber og kulturer, mennesket tilhører og 

indgår i” (Undervisningsministeriet 2009: 21). 

 

Med fraværelsen af kønsperspektivet i den eksisterende litteratur omhandlende 

historieundervisning, har det derfor været nødvendigt at indhente nogle forskellige definitioner på 

ordet køn andetsteds. Disse vil blive præsenteret i det følgende. 

 

3.2 - Det biologiske køn 
Ud over forskellen på det køn børn fra naturens side fødes med, er den biologiske differentiering 

mellem kønnene primært styret af hormoner. Fra fødslen har drengebørn to til tre gange større 

mængde af androgener (de mandlige kønshormoner, hvor testosteron er et af dem) end pigebørn. 

Forskellen vil dog hurtigt udligne sig indtil børn når ca. 12-års alderen. Herefter vil drengenes 

androgener igen stige til et niveau, så de har to til tre gange flere end pigerne (Gerlach 2008).  

Udover forskellen på hormonniveauet mellem de to køn er der også forskel på hjernens størrelse. 

Ifølge Christian Gerlach, professor i psykologi, er det dog uklart om og hvordan forskellen på 

hjernevolumen kan siges at hænge sammen med adfærdsmæssige eller kognitive forskelle mellem 

kønnene (Gerlach 2008). 

 

Ifølge Ann-Elisabeth Knudsen, lektor i dansk og psykologi, har undersøgelser omhandlende hjerne 

og kognition vist en biologisk forskel på drenge og pigers hjernebjælke. Hjernebjælken er 

forbindelsesledet mellem venstre og højre hjernehalvdel, og undersøgelser har vist, at den hos piger 

er næsten dobbelt så tyk som hos drenge (Knudsen 2004). Undersøgelsen fortæller ikke noget om, 

hvorvidt forskellen på hjernebjælkens tykkelse spiller ind på kønnenes intelligens, men fortæller 
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noget om koblingen mellem højre og venstre hjernehalvdel, hvilket kan have betydning for 

forskelle på indlæringen hos drenge og piger.  

Ifølge den forskning som Ann-Elisabeth Knudsen har taget udgangspunkt i, betyder denne forskel i 

tykkelse, at piger har et større neurologisk potentiale for bedre og hurtigere kobling mellem de to 

hjernehalvdele (Knudsen 2004). Det påpeges, at det ikke er hos alle piger at hjernebjælken er 

tykkere end hos drenge, men at det i ca. 97 % er tilfældet er gældende (Knudsen 2004). 

 

For at forstå betydningen af hjernebjælkens tykkelse forklares det kort, hvordan de to 

hjernehalvdele fungerer.  

• Den venstre hjernehalvdel fungerer digitalt: Den opsplitter i enkeltdele, tænker i bratte 

overgange og tænker analytisk 

•  Den højre hjernehalvdel fungerer analogt: Leder efter helheder, helmeninger, rum og 

mønstergenkendelse 

Mellem højre og venstre hjernehalvdel sidder hjernebjælken, som sørger for evnen til at koble 

mellem det digitale og det analoge (Knudsen 2004). 

 

Tilsammen har testosteronniveauet, hjernebjælkens tykkelse samt funktionen af de to hjernedele en 

betydning for drenge og pigers indlæringsevner.  

Ud fra forskning af bl.a. Gideon Zlotnik, speciallæge i børnepsykiatri, beskrives det, at drengenes 

højere testosteronniveau fra fosterstadiet er hæmmende for udviklingen af den venstre 

hjernehalvdel. I stedet udvikles områderne i den højre hjernehalvdel tilsvarende hurtigere, mens 

pigerne udvikler begge halvdele lige hurtigt (Knudsen 2004, Zlotnik 2007).  

I praksis skaber dette, sammen med pigernes tykkere hjernebjælke og derved stærkere kobling 

mellem hjernehalvdelene, forskelle på piger og drenges indlæringsevne.  

Det kan betyde, at drenge er mere afhængige af en analog indlæringsstrategi end pigerne. De kan fx 

have brug for at skulle have tingene i hænderne for at forstå hvad læreren siger (Knudsen 2004). 

Det talte sprog er ikke i samme grad nok, som det er for pigerne.  

Et eksempel kan være, at drenge vil have lettere ved at lære klokken på et gammeldags, analogt ur, 

hvor man kan se og fornemme rum og tid, hvorimod pigerne sagtens vil kunne lære det på et digitalt 

ur (Knudsen 2004). Gideon Zlotnik har opstillet en tabel, der viser hvordan de to hjernehalvdele er 

specialiserede: 
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Den venstre (digitale) hjernehalvdel, ansvarlig for sprog og logik: 

• Intellektuel, rationel, verbal tænkning med mulighed for kommunikation 

• Informationsbearbejdning via analyse af dele-til-helheder 

• Verbale processer 

• Opgaveløsning via bevidst bearbejdet hukommelse 

• Enten-eller holdning 

• Langsom, nøjagtig, rutinemæssig 

 

 

Den højre (analoge) hjernehalvdel, ansvarlig for rumforståelse og det kreative:  

• Emotionel, intuitiv, nonverbal tænkning, uden mulighed for kommunikation 

• Informationsbearbejdning via opfattelser af helheder 

• Nonverbale processer, inklusive 3D-synliggørelse, mental rotation, ansigtsgenkendelse og 

læsning af ansigtsmimik 

• Opgaveløsning via ubevidst og automatisk hukommelse. 

• Både-og holdning 

• Hurtig, impulsiv, opfindsom (Zlotnik 2004: 52) 

 

Desuden peger Gideon Zlotnik på nogle mere konkrete opgaver, som henholdsvis piger og drenge 

generelt er bedre til at løse end det andet køn er. Fx er piger bedre til at sammensætte flere kilder og 

huske sammenhænge, mens drengene ofte er bedre til at forstå fx geometri, altså ting der kommer af 

en udviklet rummelig forståelse (Zlotnik 2004). 

 

3.3 - Det konstruerede køn 
Det konstruerede køn dækker, i modsætning til det biologiske køn, over de kønsopfattelser som det 

omgivende samfund er med til at skabe. En sætning som ”rigtige drenge spiller fodbold” er et 

eksempel på, hvordan samfundet er med til at skabe kønsparadigmer (Vittrup & Nørgaard 2010).  

 

Den poststrukturalistiske opfattelse af køn spiller en rolle i forhold til at forstå teorien om det 

konstruerede køn. Den poststrukturalistiske tilgang til forståelsen af begrebet køn, er et opgør med 

strukturalismens forsøg på at finde mønstre og grundlæggende modsætninger i forhold til kønnene 
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(V. Knudsen 2011). Poststrukturalismen forsøger at gøre op med den selvfølgelige tænkning og 

beskæftiger sig i stedet med at undersøge, hvad der ligger imellem de klassiske opdelinger af 

forståelsen for mænd og kvinder (V. Knudsen 2011).  

Sproget spiller en stor rolle i den poststrukturelle inspirerede forskning af kønnene. Ovenstående 

sætning, der påpeger at rigtige dreng spiller fodbold, er med til at forme opfattelsen af kønnene. 

Udover det verbale sprog har også vores kropssprog indvirkning på disse opfattelser. Eksempler 

kan være vores håndbevægelser, eller hvordan vi sidder med benene (V. Knudsen 2011).  

En anden tanke bag det konstruerede køn, er at køn hele tiden står til forhandling, når mennesker af 

forskelligt køn fortæller om hvordan de klæder sig, lever i eller uden for parforhold eller opfatter sig 

selv som mere eller mindre feminine og maskuline (V. Knudsen 2011). 

To kønsforskere, der forsøger at gøre op med denne selvfølgelige tilgang til kønnene, er Bonnie 

Vittrup, cand.pæd med speciale i kønsperspektiver og Cecilie Nørgaard, læreruddannet og 

cand.pæd.soc. med speciale i Maskulinitetsudfordringer i skolen. 

Ifølge Vittrup og Nørgaard skal traditionelle og stereotype opfattelser af kønnene ikke have 

afgørende betydning for mødet med det enkelt barn eller for organisering af undervisningen. Dette 

begrundes med, at køn er en dynamisk størrelse, der kan have større eller mindre betydning for den 

enkelte og som tager form efter de betingelser, der omgiver det (Vittrup & Nørgaard 2010). 

Også didaktisk skal der gøres op med denne commonsense-agtige tilgang til køn, som Vittrup og 

Nørgaard mener findes både i læringsteorierne, men også i praksis ude på skolerne. Køn bør 

indtænkes i alle didaktiske overvejelser, det være sig planlægning af undervisningen, overvejelser 

vedrørende undervisningssituationer, lærere og elevers handlinger og sociale relationer (Vittrup & 

Nørgaard 2010). Som eksempler på didaktiske situationer, hvor kønnet bør overvejes, opstilles 

nogle eksempler, der er særdeles relevante for nærværende opgave. 

 

Eksempel 1: 

Læring er altid relateret til noget (stof eller indhold) 

”Betyder det noget for piger og drenge, at det næsten udelukkende er det mandlige køn, der 

beskriver vores kanoniserede historie?” (Vittrup & Nørgaard 2010). 

 

Eksempel 2: 

Undervisning er altid intentionel (men man lærer ikke altid det, der var intentionen) 

”Hvis man undervises i den kanoniserede historie, som primært omhandler mænds levede liv, hvad 
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lærer man så om den del af historien, der ikke undervises i: Kvinders levede liv?” (Vittrup & 

Nørgaard 2010). 

 

De to forfattere forsøger ikke selv at svare på disse spørgsmål, men påpeger, at det er eksempler på 

spørgsmål læreren bør stille sig selv, når der tilrettelægges undervisning.  

 

3.4 - Opsummering  
På dansk bruger vi ordet ”køn” om både det biologiske og det konstruerede sociale køn. 

Ovenstående har forsøgt klargjort, hvilke forskellige måder ordet kan opfattes på. Det biologiske 

køn, er det køn et barn fødes med. Her er differentieringen mellem kønnene primært styret af 

hormoner, selvom der også er en forskel på drenges og pigers hjerner, navnlig på tykkelsen af 

hjernebjælken, der er lidt tykkere hos piger. Dette har betydning for koblingen mellem de to 

hjernehalvdele og bevirker, ifølge Ann-Elisabeth Knudsen og Gideon Zlotnik, at piger har et større 

neurologisk potentiale for kobling mellem de to hjernedele, samt at hjernehalvdelene udvikler sig 

asymmetrisk hos drengene, så den venstre, digitale hjernehalvdel udvikles langsommere. De to 

hjernehalvdele er specialiserede, i og med den venstre er ansvarlig for sproglige og logiske 

processer og den højre for mere kreative processer og for forståelsen af rum. 

 

Det konstruerede køn, er de kønsmønstre vi som samfund er med til at skabe. Her spiller sproget en 

vigtig rolle. Hvordan vi italesætter forskellige emner relateret til kønnene er med til hele tiden at 

give nye opfattelser og bibeholde gamle. Kønnene er hele tiden til forhandling alt efter hvordan vi 

fx bevæger os og klæder os. 

Ifølge Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard har læringsteoretikere og udøvende praktikkere en meget 

selvfølgelig commonsense-agtige tilgang til kønnene. De mener, at der er brug for, at man tænker 

kønnene ind både mødet med børnene, men også i tilrettelæggelsen af undervisningen. 

Kapitel 4 - Historiefaget 

I det følgende afsnit vil det blive belyst, hvilke grundlæggende begreber og teorier, der ligger til 

grund for historiefaget. Her vil begreberne historiebevidsthed og historiebrug blive introduceret. 

Disse begreber skal i opgavens analysedele gøre det muligt at undersøge, hvorvidt der er forskel på 
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drenge og pigeres historiebevidsthed, historiebrug og generelle forståelse af og deltagelse i 

historieundervisningen. 

 

4.1 - Historiebevidsthed  
Begrebet historiebevidsthed blev af den tyske historiedidaktiker, professor Karl-Ernst Jeismann, i 

1970’erne defineret som: ”Mere end blot viden og interesse for historie. Det er bevidstheden om 

samspillet mellem fortiden, nutidsforståelse og fremtidsforventning” (Jeismann 1979). 

Med afsæt i professor Karl-Ernst Jeismann forståelse af historiebevidsthed, beskriver Jens Pietras 

og Jens Aage Poulsen, at en grundlæggende præmis for at inddrage historiebevidsthedsbegrebet i 

historiedidaktikken er, at historie ikke kun handler om fortiden, men om sammenhængen mellem 

fortid, nutid og fremtid (Pietras & Poulsen 2011).  

Eftersom fortiden i sig selv er forsvundet, fremtiden endnu ikke er kommet og nutiden ikke kan 

afgrænses i tid, tales der ud fra Pietras og Poulsens teoretiske bidrag om fortidstolkning, 

nutidsforståelse og fremtidsforventning. Med det menes, at de tre udtryk skal forstås i samspil med 

hinanden. Nutiden, sammen med vores tolkninger af fortiden, påvirker vores forventninger til 

fremtiden. Pietras og Poulsen mener i den sammenhæng, at vi orienterer os i tid gennem vores 

tolkninger af fortiden og forventninger til fremtiden (Pietras & Poulsen 2011). 

Når historien anskues som dette samspil mellem fortid, nutid og fremtid, gøres der op med tanken 

om, at historie kun er noget, der hører fortiden til. Ifølge Pietras og Poulsen er mange elever præget 

af en forestilling om, at historien er overstået og derfor ingen nytteværdi har (Pietras & Poulsen 

2011).  

En central del af begrebet historiebevidsthed er, at vi som mennesker ikke kun er historieskabte, 

men også historieskabende. Med dette skal forstås, at mennesker ikke kun er et produkt af historien, 

men at vi selv, via vores liv og handlinger, er med til at påvirke udviklingen og dermed historien 

(Pietras & Poulsen 2011). 

 

Et andet centralt aspekt ved begrebet er, at det at have historiebevidsthed ikke er noget, der vælges 

at have eller ikke at have. Henrik Skovgaard Nielsen, tidligere fagkonsulent for historiefaget i 

gymnasiet, beskriver historiebevidsthed som et menneskeligt grundvilkår, en del af vores identitet, 

både som individ, men også en del af vores kollektiv. Derfor tales der ikke om at tilegne sig, eller 

lære at have historiebevidsthed, men derimod om at kvalificere denne bevidsthed (Nielsen 2005). 
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Ifølge Henrik Skovgaard Nielsen bør en bevidstgørelse af historiebevidsthedsbegrebet derfor indgå 

i undervisningen, fx via dialog omkring samspillet mellem fortid, nutid og fremtid (Nielsen 2005). 
 

4.2 - Historiebrug 
Et andet af historiefagets centrale begreber er historiebrug. Mennesket bruger historien til at forstå 

samfundet og kulturen, der omgiver dem og generelt til at forså sig selv som individ i sammenhæng 

med resten af verden. Det er historien der har formet den verden vi lever i og skabt den mentalitet, 

vi er i besiddelse af. Historien er samtidig med til at skabe forventninger til fremtiden (Pietras & 

Poulsen 2011). 

Nanna Bøndersgaard Butters, cand. mag i kultur- og sprogmødestudier, antropologi og historie, 

beskriver hvordan elever allerede er brugere af historien, når de begynder i folkeskolen. De har 

enten fået fortalt historier, besøgt mindesmærker eller været på museer m.m. Nogle elever har haft 

historien endnu tættere ind på kroppen, da de kan være opvokset steder præget af politiske, religiøse 

eller etniske konflikter og derved fået sat disse konflikter ind i en historisk kontekst (Butters 2012). 

Nanna Bøndersgaard Butters understreger, at det er vigtigt at eleverne også selv bliver bevidste om, 

at de skal kunne bruge historien til at forstå sig selv og andre i både tid og rum. 

Butters påpeger ligeledes, at historiske fortællinger ofte indeholder forskellige 

identifikationsprocesser. Disse fortællinger er med til at skabe vores kultur, da de er med til at skabe 

forskellige forestillinger om fælleskaber i samfundet (Butters 2012). 

Hun påpeger ligeledes, at eleverne skal lære historiske fakta, for at give dem et kronologisk 

overblik, men at det er vigtigere, at eleverne lærer hvordan historie bruges til at skabe en forståelse 

af, hvordan det er at være menneske nu og til andre tider, heriblandt i fortiden (Butters 2012) 

 

4.3 - Klafki: Dannelse og emnevalg  
Én af de retninger, man kan orientere sig i, når historieundervisningen skal tilrettelægges, er 

didaktikeren Wolfgang Klafkis dannelsesteorier.  

Historisk set, koncentrerede alle konkrete udlægninger om menneskets almendannelse i den 

klassiske dannelsestænkning sig udelukkende om det mandlige køn (Klafki 2001). Dette står i 

kontrast til Klafkis opfattelse af ordet, ”almendannelse”, der netop skulle betyde ”dannelse for alle”. 

Med ”alle” menes der på tværs af forskellige samfundsmæssige forskelligheder, deriblandt køn 
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(Klafki 2001). 

Ifølge Klafki, bør denne dannelse lede frem mod tre grundlæggende evner: 

 

• evnen til individuel selvbestemmelse over egne levevilkår og medmenneskelige, 

erhvervsmæssige, etiske og religiøse meninger 

• medbestemmelsesevne. Ethvert menneske har krav på, mulighed for og ansvar for 

udformningen af vores fælles kulturelle, samfundsmæssige og politiske forhold 

• solidaritetsevne. Det personlige krav om medbestemmelse, kan kun retfærdiggøres, hvis 

man som menneske og tager ansvar for indsatsen for de mennesker, der af forskellige grund 

er afskåret fra denne medbestemmelse (Klafki 2001) 

 

I forlængelse heraf, har Klafki opstillet en række epokale nøgleproblemer under tesen: 

”Almendannelse er i denne henseende ensbetydende med at få en historisk formidlet bevidsthed om 

centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden at opnå en 

beredvillighed til at medvirke til disse problemers løsning” (Klafki 2001).  

Disse nøgleproblemer er, ifølge Klafki, spørgsmål, der er tidstypiske og relevante for hele 

menneskeheden og de giver eleverne mulighed for at finde forskellige svar og handlemuligheder 

samt hjælpe dem med at finde frem til almengyldige menneskelige værdier. (Pietras & Poulsen 

2011) 

Klafkis epokale nøgleproblemer er: 

• Spørgsmålet om fred i verden – herunder spørgsmålet om, hvorvidt krig kan retfærdiggøres 

moralsk 

• Spørgsmålet om nationalitet (særlig kultur) i relation til det internationale og globale 

(interkulturalitet) 

• Miljøproblemet – spørgsmål om ødelæggelsen eller bevarelsen af de naturlige ressourcer 

• Befolkningstilvækst 

• Spørgsmål om den samfundsskabte ulighed (mellem sociale klasser, mænd og kvinder, 

udlændinge i fremmede lande m.m.) 

• Udfordringer og muligheder ved ny teknologi 

• Menneskets subjektivitet – spændingsfeltet mellem det individuelle krav på lykke, 

medmenneskeligt ansvar og anerkendelsen af andre mennesker (Klafki 2001). 

Ifølge Klafki handler arbejdet med disse nøgleproblemer ikke kun om at tilegne sig nogle 
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problemspecifikke erkendelser, men også tilegne sig holdninger og evner, der rækker ud over det 

enkelte nøgleområdes felt. Han lister fire grundlæggende holdninger og evner, som 

nøgleproblemerne skal styrke: Evnen til kritik (også selvkritik), argumentatoriske evner, empatiske, 

evner og evnen til at forbinde sammenhænge og følgevirkninger (Klafki 2001). 

 

4.4 - Opsummering 
Historiebevidsthed er et centralt begreb for en historiedidaktikker. Historiebevidsthed dækker over 

evnen til at fortolke fortiden, forstå nutiden og opstille forventninger til fremtiden. Alle mennesker 

besidder historiebevidsthed og ifølge Fælles Mål 2009 og de nye Forenklede Fælles Mål fra 2014, 

er det historieundervisningens opgave at styrke denne historiebevidsthed hos eleverne 

(Undervisningsministeriet 2009 & 2014). 

Historiebrug, et andet centralt begreb i historiefaget, dækker over, hvordan mennesket bruger 

historien. Historien bruges i mange forskellige sammenhænge, men som individ bruger vi den til at 

forstå os selv og den verden vi lever i. Ifølge Nanna B. Butters indeholder de historiske fortællinger 

forskellige identifikationsprocesser, som er med til at styrke elevernes historiebrug. Først når 

eleverne bliver opmærksomme på, at historie kan bruges til at skabe en forståelse af det at være 

menneske til alle tider, bliver den interessant for dem (Butters 2012). 

 

Wolfgang Klafkis dannelsesteorier er én af de retninger man kan orientere sig mod, når der skal 

udvælges stof til undervisningen. Han har bl.a. opstillet tre grundevner, som almendannelsen skal 

styre imod. 

Derudover har Klafki opstillet nogle nøgleproblemstillinger, der er almengyldige for den epoke vi 

befinder os i og derfor relevante for hele menneskeheden (Klafki 2001). Disse problemstillinger kan 

bruges som grundlag for emnevalg i bl.a. historiefaget og er med til at skabe nogle grundlæggende 

evner og holdninger hos eleverne (Klafki 2001). 
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Kapitel 5 - Analysedel 1: Eleverne - drenges og pigers forståelse og 

deltagelse i historieundervisningen 

 
Med udgangspunkt i fortløbende teori, vil opgavens første analyseafsnit i forlængelse heraf 

beskæftige sig med at undersøge, hvordan og hvorvidt emnevalg spiller ind på elevernes 

historiebevidsthed og historiebrug. Teorierne, der ligger til grund for de to begreber, vil sammen 

med empirisk materiale i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 7., 8. og 9. klasse og 

fokusgruppeinterviews med seks elever fra 8. klasse, belyse hvordan emnevalg påvirker elevernes 

forståelse af og deltagelse i historieundervisningen. Desuden vil de beskrevne kønsteorier blive 

inddraget med henblik på at belyse, om der her findes forskelle, der kan spille en rolle for styrkelsen 

af elevernes historiebevidsthed og historiebrug. 

 

5.1 - Appellerer forskellige emner til drenge og piger? 
Wolfgang Klafkis argument for hans epokale nøgleproblemer er, at de er gyldige for hele 

menneskeheden, på tværs af bl.a. køn, og at de skal hjælpe eleverne til at finde frem til 

almengyldige menneskelige værdier samt give eleverne mulighed for at finde svar og 

handlemuligheder (Pietras & Poulsen, 2011). Med udgangspunkt i Klafkis teorier, er der altså ikke 

nogle af de emner han har opstillet som nøgleproblemer, der er mere relevante for piger end for 

drenge, eller omvendt, da deres almengyldige karakter betyder, at de er lige relevante for begge 

køn. 

I de to fokusgruppeinterviews lægger både pigerne og drengene vægt på, at de godt kan lide at 

arbejde med de begivenheder, der har haft en stor betydning for verdenshistorien.  

 

Ida: -Jeg kan godt lide sådan noget med krigene fx. Jeg synes det er spændende at høre om, 

hvordan det er foregået, hvordan folk er blevet behandlet og sådan. Det kan jeg godt lide at læse 

om. Det er noget, der fanger mig. 

 

Spørgsmålet om krig og fred er det første af Klafkis nøgleproblemer, hvis formål er at tydeliggøre 

makrosociologiske og makropolitiske årsager til fredstrusler og krige samt behandle moralske 
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spørgsmål angående retfærdiggørelsen af krige og menneskelige gruppeaggressioner (Klafki 2001). 

Også hos drengene er arbejdet med krig og fred noget, der bliver fremhævet, når der bliver spurgt 

ind til, hvilke emner de foretrækker at arbejde med. 

 

Mikkas siger: -Altså jeg kan godt lide at arbejde med en slags katastrofer, der er sket tilbage i 

tiden. Så synes jeg det er vildt at høre, hvad der er sket af alt muligt gennem tiden. Og hvordan det 

kunne have påvirket os. Fx med 2. verdenskrig, hvis Hitler var blevet på magten, hvordan havde det 

så set ud i dag? 

 

Dette billede går også igen, når man ser på besvarelsen fra den gruppe elever, der deltog i 

spørgeskemaundersøgelsen.  

 

16. Jeg kan godt lide at lære om krige. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 0 % 5,8% 15,4 % 42,3 % 36,5 % 

Piger (n=55) 1,8 % 18,2 % 18,2 % 47,3 % 14,5 % 

 

Besvarelserne afslører dog, at selvom emnet er populært hos begge køn, er det dog mere populært 

hos drengene end hos pigerne. Ifølge Susanne V. Knudsen og den poststrukturalistiske 

kønsforskning, kan den måde man italesætter forskellige emner relateret til køn spille en rolle for 

tilblivelsen og opretholdelsen af forskellige kønsparadigmer, og denne forskel i besvarelser, kan 

komme af, at der muligvis af det mandlige køn, i højere grad end af pigerne, bliver forventet en 

interesse for netop dette emne (V. Knudsen 2011). Samtidig er der dog så stor interesse for arbejdet 

med krige hos begge køn, at Wolfgang Klafkis første epokale nøgleproblem (spørgsmålet om krig 

og fred) må siges at have en almengyldighed på tværs af de to køn, i hvert fald set med elevernes 

briller på (Klafki 2001). 

 

Et andet interessant fund i elevernes besvarelse er, at de bedre kan lide at arbejde med andre landes 

historie, end med Danmarks. Specielt drengene er mere interesseret i historiske forhold, der ligger 

uden for Danmarks grænser.  
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18. Jeg kan godt lide at lære om Danmarks historie. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 11,5 % 17,3 % 23,1 % 42,3 % 5,8 % 

Piger (n=55) 1,8 % 21,8 % 20,0 % 50,9 % 5,5 % 

 

19. Jeg kan godt lide at lære om andre landes historie. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 0,0 % 3,8 % 25,0 % 55,8 % 15,4 % 

Piger (n=55) 1,8 % 5,5 % 25,5 % 52,7 % 14,5 % 

 

En forklaring på drengenes mindre interesse for dansk historie, kan måske findes hos eleven Anton, 

der ud fra hans opfattelse af Danmarks historie forklarer: 

 

Anton: -Fordi Danmark er så småt. Selvom de har nogle store roller i nogle få ting. Altså store og 
store. 
Anton: -Altså Danmark har aldrig stået forrest, agtigt. Hvis det var en krig eller et eller andet. 
Danmark har aldrig stået forrest. Vi var neutrale og skulle ikke blande os i noget. 
 

Besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen viser altså, at eleverne finder international historie mere 

interessant end Danmarks historie. Et andet af Klafkis nøgleproblemer omhandler spørgsmålet om 

det nationale sat ind i en international sammenhæng og hos eleverne bliver det tydeligt, at de i høj 

grad, finder specielt arbejdet med det internationale interessant (Klafki 2001).  

 

5.2 - Styrkelsen af historiebevidsthed hos drenge og piger 
Et af målene for historieundervisningen i den danske folkeskole er at kvalificere elevernes 

historiebevidsthed. I de gældende Fælles Mål står der, at:  

 

”Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, 

hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at 

forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder[…]” (Undervisningsministeriet 

2009: 3). 

Også i de nye Forenklede Fælles Mål er begrebet nævnt:  
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”Eleverne skal fortsat udvikle deres historiske bevidsthed. […]” (Undervisningsministeriet 2014). 

Det følgende afsnit vil analysere om og evt. hvordan, elevernes historiebevidsthed og historiebrug 

udvikler sig forskelligt, i lyset af, at de arbejder med de samme emner i undervisningen. 

 

Gennemgående for de to interviews med henholdsvis en gruppe piger og en gruppe drenge var det, 

at drengene var mere konkrete i deres italesættelse af historiefaget og den historieundervisning de 

modtager. De prøvede at holde de forskellige ting, vi snakkede om op på konkrete situationer, hvor 

historien kan bruges. Pigerne derimod, talte mere generelt om hvad historie kan bruges til i deres 

beskrivelse af, hvordan fortiden kan bruges til at fortælle os noget om nutiden.  

 

Ida: -Altså man lærer fx om hvordan det er foregået før i tiden og ens eget land. Man ved, hvor 

kommer vi fra, hvad har vi har været med til at gøre, hvordan er vi nået her hvor vi er i dag og 

sådan. Det synes jeg er meget fedt. 

 

Marie: -Altså jeg synes ikke bare det er et fag, jeg synes, som Ida også siger, at det er meget vigtigt 

at vide, hvad der er sket førhen. Og nogle af de vigtigste ting, så ved man jo også hvordan det 

hænger sammen i dag og sådan. 

 

Pigerne lægger her vægt på, hvordan de bruger fortiden til at forstå nutiden og det samfund de lever 

i i dag. Ifølge Jens Pietras og Jens Aage Poulsen, er en central del af begrebet historiebevidsthed 

forståelsen mellem fortiden, nutiden og fremtiden (Pietras & Poulsen 2011). Det bliver her tydeligt, 

at de adspurgte piger tilegner sig færdigheder indenfor nogle af de mål, der af 

Undervisningsministeriet er opstillet for historiefaget (Undervisningsministeriet 2009 & 

Undervisningsministeriet 2014). 

 

De tre drenge havde lidt sværere ved at besvare, hvordan historieundervisningen kunne bruges og 

talte generelt mere om konkrete historiske begivenheder, eller hypotetiske scenarier, hvor de kunne 

gøre brug af det, de lærer i historiefaget i skolen. 

 

Mikkas: -Jeg ved ikke helt hvor meget jeg bruger det, altså sådan i min hverdag. Måske bruger jeg 
det til et eller andet, jeg ved bare ikke helt hvad det skulle være. 
 
Daniel: -Selvfølgelig ville det være fedt, hvis man var i udlandet og spurgte: ”Hvad er så jeres 
historie?”. Derfra hvor vi kommer fra, ikke? Og at kunne genfortælle det. 
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Ifølge Gideon Zlotnik, har pigerne en fordel, når det kommer til at huske sammenhænge og 

sammensætte flere kilder, hvilket kan siges at være en fordel, når det kommer til at danne sig et 

overblik over, hvordan forskellige historiske begivenheder spiller ind på, hvordan samfundet er 

opbygget (Zlotnik 2004). 

Besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, viser dog ikke et billede af, at pigerne har en fordel i 

forhold til at bruge fortiden på en mere kvalificeret måde end drengene:  

 

13. Jeg kan bruge fortiden (historien) til at forstå nutiden. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget uenig 

Drenge (n=52) 1,9 % 5,8 % 23,1 % 51,9 % 17,3 % 

Piger (n=55) 5,5 % 7,3 % 29,1 % 47,3 % 10,9 % 

 

14. Jeg kan bruge fortiden (historien) til at forstå nutiden og danne mig en forventning om, 

hvordan fremtiden bliver. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget uenig 

Drenge (n=52) 7,7 % 11,5 % 34,6 % 32,7 % 13,5 % 

Piger (n=55) 3,6 % 9,1 % 43,6 % 34,5 % 9,1 % 

 

I modsætning til eleverne i de to interviews, giver spørgeskemaundersøgelsen et billede af, at 

drengene mener, at de i lidt højere grad end pigerne kan bruge fortiden til at forstå nutiden (og 

fremtiden). 

Ifølge Ann-Elisabeth Knudsens kønsteorier er den højre, analoge hjernehalvdel i højere grad 

udviklet end den venstre hos drengene, og det kan betyde, at drenge benytter sig af en analog 

indlæringsstrategi, der leder efter helheder og helmeninger. At drengene, ifølge Knudsen, i høj grad 

prøver at sætte det, de lærer i historieundervisningen, ind i en helmening, kan ses som en forklaring 

på, hvorfor flere drenge end piger mener, at de kan bruge fortiden til at forklare nutiden og 

fremtiden (Knudsen 2004). 

 

5.3 - Kønsbilleder i historieundervisningen 
Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i Bonnie Vittrups og Cecilie Nørgaards teori om, at mødet 

med eleverne og tilrettelæggelsen af undervisningen kan have betydning for de kønsbilleder 
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eleverne udvikler. I deres eksemplificering af denne mulige problemstilling, stiller de to spørgsmål, 

som de mener, kan påvirke elevernes opfattelser af kønnene: 

 

1. ”Betyder det noget for piger og drenge, at det næsten udelukkende er det mandlige køn, der 

beskriver vores kanoniserede historie?” 

 

2. ”Hvis man undervises i den kanoniserede historie, som primært omhandler mænds levede liv, 

hvad lærer man så om den del af historien, der ikke undervises i: Kvinders levede liv?” (Vittrup & 

Nørgaard 2010). 

 

Med inspiration fra disse to spørgsmål, vil følgende afsnit analysere, hvad kønsbilleder kan have af 

betydning for historieundervisningen.  

I den indsamlede empiri, bliver der generelt, fra både pigernes og drengenes side, lagt meget lidt 

vægt på kønsdimensionen i historieundervisningen. Her bliver der fokuseret på, at det er det enkelte 

individ, der er afgørende for, om man både har interesse for eller er god til historie. Pigerne svarer, 

at de ikke ved, om der er forskel på, hvilke emner, der interesserer drenge og piger og påpeger, at 

det ikke rigtigt er noget de snakker om. 

 

Johanne: -Jeg tror det er lige meget hvad for et køn du er. Du kan jo gå op i historie lige meget om 

du er pige eller dreng. Det kommer jo meget an på hvad du synes om faget helt personligt. Det har 

ikke noget med kønnet at gøre, tror jeg. 

 

Da eleverne bliver spurgt ind til, om de synes historieundervisningen er centreret meget omkring 

mænd, er der heller ikke noget, der tyder på, at det har den store betydning for pigerne: 

 

Ida: -Altså jeg synes, at selvfølgelig måtte der da godt måtte være noget mere om piger, men jeg 

synes ikke, at det er det, der er så vigtigt i historie. Der er det sådan lidt lige meget hvad køn det er. 

Der er det bare hvad der er vigtig for os at vide og hvad vi skal lære og hvilke begivenheder som vi 

vil have gavn af at lære af. Altså her synes jeg ikke man skal kigge på køn, men mere på hvad det 

ligesom er fagligt vi skal bruge. 

 

Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard argumenterer for, at der i folkeskolen foregår en både synlig 
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(fx at kønsopdele undervisningen) og usynlig kønsdisciplinering. Denne usynlige 

kønsdisciplinering kommer til udtryk i normative gentagelser af den traditionelle fortælling om køn 

og medvirker til, at der kun bliver to muligheder for eleverne at positionere sig i. Nemlig som 

dreng, eller som pige. Disse positioner har nogle bestemt handleområder, der hører sig til de to 

positioner (Vittrup & Nørgaard 2010). 

Ud fra de interviewede pigers besvarelser, kan det dog ikke siges, at denne usynlige 

kønsdisciplinering spiller ind på, hvordan pigerne opfatter historiefaget eller dem selv som elever i 

historieundervisningen. Deres fokus ligger på, hvad det er de skal lære og angiver ikke den mulige 

favorisering af mænd i emnevalget i undervisningen som betydende for, hvad de får ud af det. 

 

I interviewet med drengene, lægger de heller ikke den store vægt på hvad kønnet betyder for 

historieundervisningen. De betoner også, at det er den enkeltes interesse der er vigtig og afgørende 

for om man kan blive god til historie. Det har i deres optik ikke umiddelbart noget med kønnene at 

gøre, men én af dem kommer dog ind på, at kønnet kan spille en rolle for interessen. 

 

Anton: -Men det kan jo også være, at der er mange, der bare opfatter historie som krig. Altså der er 
rigtig mange krige og ”det er der flere drenge”, der går op i end piger. 
 

Ifølge Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard kan denne selvfølgelige opfattelse af, at der flere drenge 

end piger, der går op i krig været opstået, fordi lærere og elever (og det øvrige samfundet generelt), 

er med til at definere, hvad det vil sige at være ”en rigtig dreng” eller ”en rigtig pige”. Desuden 

påpeger de, at lærere også kan være med til at underbygge dette kønssyns, hvis læreren knytter 

forskellige interesser eller kompetencer til de to køn (Vittrup & Nørgaard 2010). I forhold til 

udsagnet om, at der er flere drenge end piger, der går op i krig, bliver det klart, at der i hvert fald 

hos nogle drenge findes nogle stereotype kønsopfattelser. 

 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at specielt drengene synes deres eget køn er de 

bedste til historie (51,9%). Det svar, der går mest igen hos pigerne (47,3%) er, at de ikke ved om 

piger er bedre til historie end drenge, mens 27,3% af pigerne svarer, at piger er bedst. Pigerne i 

fokusgruppeinterviewet, mener dog, at det hænger mere sammen med selvtillid end med reelle 

evner. 
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Ida: -Nej. Piger kan lige så godt det med hvor vi kommer fra og identitet. Jeg synes også sagtens vi 

kan bruge det til noget. Det passer til begge køn. Begge får gavn af det. 

Ida: -Jeg tror måske også bare drenge er hurtigere til at sige: ”Vi er bedst”, end piger måske er. 

 

Ud fra ovenstående, kan der ligeledes siges, at også nogle piger besidder nogle af de kønsstereotype 

opfattelser, som Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard påpeger, der kan opstå i folkeskolen. Eleven 

Ida mener ikke, at der er kønsbaserede forskelle på elevernes historiekundskaber, men at der er 

forskelle på, hvilken mængde af selvtillid de to køn besidder.  

Ifølge Ann-Elisabeth Knudsen har drenge en større tilbøjelighed til at vurdere deres præstationer i 

et positivt lys, mens piger har en tilbøjelighed til at undervurdere deres præstationer (Knudsen 

2002). Der kan derfor argumenteres for, at drengenes svar, der i høj grad vurderer drenge til at være 

bedre til historie end piger, handler om, at drengene har en højere selvtillid i forhold til præstationer 

i skolen, end det handler om, at de rent faktisk er bedre til historie end piger er.  

Heller ikke når det kommer til interesse for faget mener eleverne, at et af kønnene har en større 

interesse end det andet. 

 

8. Historie er et ”drengefag”. (Det er drenge, der bedst kan lide faget). 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 13,5 % 36,5 % 46,2 % 3,8 % 0,0 % 

Piger (n=55) 29,1 % 47,3 % 20,0 % 1,8 % 1,8 % 

 

9. Historie er et ”pigefag”. (Det er piger, der bedst kan lide faget). 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 17,3 % 30,8 % 44,2 % 7,7 % 0,0 % 

Piger (n=55) 29,1 % 41,8 % 29,1 % 0,0 % 0,0 % 

 

5.4 - Opsummering 
Både piger og drenge er, generelt set, interesserede i at lære om krige, selvom emnet er en smule 

mere populært hos drengene end pigerne. At emnet er populært hos begge køn, kan have at gøre 

med, at spørgsmålet om krig og fred, ifølge Klafki, er en almengyldig problemstilling, som alle 

mennesker bør forholde sig til. At drengene er en smule mere interesserede i at arbejde med krige 
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end pigerne er, kan muligvis hænge sammen med, at der i følge Bonnie Vittrup og Cecilie 

Nørgaard, (også) i folkeskolen, findes nogle kønsstereotype opfattelser og at det muligvis i højere 

grad forventes af drenge at være interesserede i krige. 

 

Historiebevidsthed er et centralt begreb for historieundervisningen, men med hensyn til drengenes 

og pigernes historiebevidsthed, er der ikke noget klart billede af, at det ene køn udvikler en mere 

kvalificeret historiebevidsthed end det andet. Ud fra fokusgruppeinterviewene kan der dog, sammen 

med Gideon Zlotniks kønsteorier vedrørende de to hjernehalvdele, argumenteres for, at pigerne 

udvikler en mere kvalificeret historiebevidsthed end drengene gør. Pigernes veludviklede venstre 

(digitale) hjernehalvdel, der er god til at danne sig et overblik ved hjælp af flere kilder og god til at 

huske sammenhænge, kan her være en afgørende faktor. 

Omvendt, viser spørgeskemaundersøgelsen, at lidt flere drenge end piger, mener de er i stand til at 

bruge fortiden til at forstå nutiden (og fremtiden). Der kan derfor også argumenteres for, at 

drengene, der på grund af deres, ifølge Gideon Zlotnik og Susanne V. Knudsen, ”underudviklede” 

venstre hjernehalvdel, med den højre hjernehalvdel benytter sig af en analog indlæringsstil, der 

leder efter helmeninger og helheder, og dermed er bedre til at sætte det de lærer i 

historieundervisningen ind i en helhed.  

 

Hverken drengene eller pigerne, lægger den store vægt på, at kønnene betyder noget for 

historieundervisningen. Pigerne i fokusgruppeinterviewet lægger, i forhold til 

historieundervisningen, ikke umiddelbart under for den kønsdisciplinering i, som Bonnie Vittrup og 

Cecilie Nørgaard mener, der foregår i folkeskolen. En af drengene mener dog, at drenge er mere 

interesserede i krig end piger er og pigerne påpeger, at drenge nok har større selvtillid end piger, når 

det kommer til at sige, at de selv er gode til noget. Det bliver derfor klart, at der blandt nogle af 

eleverne i folkeskolen er et element af nogle kønsstereotype opfattelser, som Vittrup og Nørgaard 

påpeger. Spørgeskemaerne viser dog, at historiefaget ikke bliver karakteriseret som hverken et 

”pigefag” eller et ”drengefag” af eleverne. Eleverne svarer generelt, at de enten ikke ved det, eller 

erklærer sig uenig i, at historie er henholdsvis et ”drengefag” eller et ”pigefag”. 

 

Anden analysedel vil belyse sagen nærmere og inddrage en praktiserende historielærers syn på 

henholdsvis drenge og pigers forståelse og deltagelse i historieundervisningen og hvordan emnevalg 

spiller ind på disse. 
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Kapitel 6 - Analysedel 2: Betydningen af valg af undervisningsemner 

Med en afsluttet første analysedel, der har belyst forskellene på drenges og pigers forståelse og 

deltagelse i historieundervisningen vil anden analysedel nu folde sig ud.  

Her vil et interview med lærer KN blive inddraget, for dels at give en praktiserende lærers 

synsvinkel på drenge og piger i historieundervisningen og dels for at belyse, hvilke overvejelser der 

ligger til grund for en lærers valg af undervisningsemner i forhold til kønnene. 

 

6.1 - En lærers syn på drenge, piger og emner 
For yderligere at belyse, hvordan henholdsvis drenge og piger opfatter og deltager i 

historieundervisningen, vil følgende afsnit i høj grad inddrage en af de professionelle praktikere, der 

underviser i historie i udskolingen til dagligt. KN, læreruddannet i 1996 fra Frederiksberg 

Seminarium, underviser i historie i to 9. klasser på en skole i Brønshøj. Generelt i interviewet giver 

KN udtryk for, at der i hans øjne, er nogle forskelle på drenge og pigers deltagelse i 

historieundervisningen, også når det kommer til hvilke emner, de godt kan lide at arbejde med, men 

at der specielt er nogle forskelle på, hvad henholdsvis drenge og piger finder interessant inden for et 

givent emne. 

 

KN: -Ja, det kan de godt [drengene, lide at arbejde med krige]. Men det er igen de der store 

brikker, der spiller ind. Så der kan man sige, Cuba-krisen, den er voldsomt populær, det lyder lidt 

sjovt at sige. Men det er den. 1. og 2. verdenskrig selvfølgelig også. […]Og så hvis jeg fx har været 

på lejrskole i Berlin, så er drengene meget interesserede i de der faktuelle dramating. Flugten over 

muren fx. Hvor pigerne måske er gået mere ind i, hvordan man havde det på den ene side og 

hvordan man havde det på den anden side. For mere specifikt at forstå planøkonomien og forstå 

kapitalismen. Forstå systemerne overfor hinanden. Forstå Marshallhjælpen.  

 

KN påpeger flere gange gennem interviewet, at pigerne bekymrer sig mere om de nære ting, som fx 

menneskelige konsekvenser, mens drengene i højere grad interesserer sig for de større linjer. Son 

nævnt påpeger Bonnie Vittrups og Cecilie Nørgaard, at både lærere og eleverne i folkeskolen er 

med til at bidrage til udviklingen af nogle kønsparadigmer, der opstiller normer for, hvad ”en rigtig 

dreng” eller ”en rigtig pige” er. Den forskel KN har observeret kan muligvis forklares med, at hvis 

det af pigerne traditionelt set er forventet, at de interesserer sig for de nære ting og de menneskelige 
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konsekvenser af forskellige begivenheder, så kan forklaringen på hvorfor en lærer oplever, at de gør 

det, muligvis være, at de rent faktisk gør det, men at de hovedsageligt gør det, fordi det er forventet 

af dem (Vittrup & Nørgaard 2010). 

 

Drengene og pigerne i fokusgruppeinterviewene var meget enige om, at både de store linjer og de 

mindre nære historier indenfor et emne er interessante og de var begge enige om, at de store 

fortællinger skaber et overblik, mens de nære historier fortæller noget om, hvordan livet virkelig 

var. 

 

Marie: -Ja, man får et bedre indblik end i de store grove træk, sådan lidt mere detaljeret. Det gør 

det ligesom nemmere at relatere til det. 

 

Anton: -Ja, meget [hvorvidt de nære historier kan bruges til noget i undervisningen]. Fx 

skyttegravskrigene. Der var mange, der fortalt om, hvordan de havde det. De havde det ad helvedes 

til. Hvordan de pludselig manglede mad og det var pissekoldt udenfor. Altså hvordan deres vilkår 

var. 

  

Ifølge Nanna Bøndersgaard Butters, skal eleverne lære historisk fakta, fordi det er med til at skabe 

et overblik for dem, men at det er vigtigere, at eleverne lærer at bruge historien til at forstå hvordan 

det er at være menneske (Butters 2012). Ud fra elevernes besvarelser, ses det, at både de 

interviewede drenge og de interviewede piger tilkendegiver, at de nære historier kan bruges til 

noget andet end de lange linjer i historien kan. 

 

KN påpeger, at han mere tænker over, hvordan de to køn arbejder med emnerne, mere end at han 

tænker over hvilket emne det er. 

 

KN: -[…] Men så kunne det være: ”Hvordan er tilgangen til det ene emne?”. Det kunne man godt 

diskutere. Men der er ikke den store forskel på, hvordan deres tilgange til det er. Og jeg tænker ikke 

køn, når jeg sidder og planlægger et emne. 

 

 KN: Nej, jeg tror jeg tænker større grupper. På tværs af de forskellige køn, for der er mange af 

dem, de ligner sgu hinanden. Så nej, det kan man ikke sige. 
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Klafkis nøgleproblemer handler, ifølge Klafki selv, om at få en historisk formidlet bevidsthed 

vedrørerede nogle problemstillinger i samtiden (Klafki 2001). 

Med udgangspunkt i Klafkis teorier om, hvilke temaer, der er relevante at arbejde med i et 

dannelsesøjemed, sammenholdt med både en lærers og elevernes besvarelser, kan det siges, at der 

er nogle emner, der i høj grad appellerer til begge køn og dermed i et kønsperspektiv fungerer som 

almengyldige (Klafki 2001). 

 

6.2 - Drenges og pigers forskellige tilgange til arbejdet med historie 
Drengene og pigerne har, ifølge KN, nogle forskellige tilgange til de opgaver, de får stillet. Han 

påpeger, at drengene ofte prøver at springe over hvor gærdet er lavest, hvor pigerne kan have svært 

ved at begrænse sig, fx i skriftlige opgaver. Han påpeger dog også, at ovenstående er set over en 

bred kam, og at det stikker ud i alle mulige retninger hos begge køn. 

 

KN: -Hvis de skal læse en tekst, så er det selvfølgelig forventet, at de har forstået det hele. Men hvis 

nu man har 10 spørgsmål til en tekst, så vil drengene helt specifikt gå ind og løse de 10 spørgsmål 

og ikke læse andet. De leder efter det årstal og de leder efter den begivenhed. Og ellers så ser de 

ordet og så ved de: ”Det er det afsnit her, vi skal finde svaret”. Og så har de sprunget alt det andet 

over, så de er meget løsningsorienterede. I forhold til pigerne, som er pligtorienterede. 

 

Hvis drengene ikke minutiøst læser det, de bliver sat til at læse igennem, er det måske ikke så 

underligt, at de interviewede drenge ikke gav udtryk for, at der var for meget at læse i historie. Til 

gengæld karakteriserede pigerne læsemængden i faget som ”tung”. Ifølge Gideon Zlotnik, er der 

forskel på, hvordan venstre og højre hjernehalvdel er specialiserede, og ifølge ham (og Ann 

Elisabeth-Knudsen), er der forskel på, hvordan piger og drenge bruger deres hjernehalvdele. 

Drengene benytter sig ofte af analoge indlæringsstrategier, knyttet til den højre hjernehalvdel. 

Zlotnik forbinder den højre hjernehalvdel med hurtig, impulsiv og opfindsom opgaveløsning, mens 

den venstre, digitale hjernehalvdel, som er mest aktiv hos pigerne, bliver forbundet med langsom, 

nøjagtig og rutinepræget opgaveløsning (Zlotnik 2004 & Knudsen 2004). Med baggrund i dette, er 

der muligvis nogle forskelle på, hvordan pigerne og drengene angriber de emner og delemner, de 

bliver sat til at arbejde med og at drengene muligvis kommer lidt nemmere om det, end pigerne gør. 

Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, viser da også, at pigerne har mere imod at læse og 
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besvare spørgsmål i historieundervisningen, end drengene har: 

 

5. Jeg kan godt lide at læse tekster (fx i historiebogen) og besvare spørgsmål til. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 9,6 % 34,6 % 19,2 % 32,7 % 3,8 % 

 Piger (n=55) 16,4 % 29,1 % 27,3 % 25,5 % 1,8 % 

 

De forskellige arbejdstilgange, har ifølge KN også indvirkning på, hvordan eleverne klarer sig i 

historie. Det er hans opfattelse, at drengene er gode til at sætte begivenheder ind i en sammenhæng 

med det samme, og at pigerne først gør det senere. Dette blev også berørt i første analysedel, hvor 

spørgeskemaundersøgelsen afslørede, at flere drenge end piger mener, de kan bruge fortiden til at 

forstå nutiden og fremtiden. Her kan Ann-Elisabeth Knudsens teorier om den analoge 

hjernehalvdel, der leder efter helmeninger og helheder, være med til at forklare, hvorfor det 

muligvis forholder sig sådan (Knudsen 2004). Dette betyder også, at drengene, ifølge KN, ofte 

klarer sig godt mundtligt i det daglige arbejde.  

Han peger dog på, at der hos pigerne kommer noget meget positivt ud af deres mere minutiøse 

arbejde, hvor mange af dem går mere i dybden end mange af drengene gør: 

 

KN: -Jeg kan jo se i den mundtlige [afgangs]prøve, hvor pigerne, med baggrund i deres 

skriftlighed, kan formulere sig ud af det. De klarer sig faktisk bedre mundtligt end drengene gør. 

 

Det ville her være relevant at inddrage statistik på, hvordan gennemsnitskarakteren i historie for 

henholdsvis drenge og piger til folkeskolens afgangsprøve ser ud, men en sådan kønsopdelt statistik 

findes desværre ikke for historiefaget. Den gennemsnitlige karakter i historie for afgangsprøven for 

skoleåret 2013/2014 var 7,2 og har været støt stigende de sidste seks år.3 

 

6.3 - Hvad ligger, og hvad burde ligge til grund for valg af undervisningsemner? 
Et af de udsagn, hvor svarene hældte mest til den ene side i forhold til at være uenig eller enig, var 

om hvorvidt eleverne føler de har medbestemmelse, når det kommer til emnevalg.  

 

                                                
3http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF14/141205_Karaktergennemsnit_grundskolen.pdf 
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7. Jeg synes, vi (eleverne) selv er med til at bestemme emnerne i historie. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig  Meget enig 

Drenge (n=52) 21,2 % 46,2 % 13,5 % 11,5 % 7,7 % 

Piger (n=55) 29,1 % 49,1 % 14,5 % 7,3 % 0,0 % 

 

Besvarelserne viser, at en meget stor del af eleverne ikke føler de bliver taget med på råd, når det 

kommer til udvælgelse af emner, der skal arbejdes med i historieundervisningen. Specielt pigerne 

føler, at de stort set ingen medbestemmelse har og med en antagelse af, at der ikke bliver decideret 

forskelsbehandlet, hvor drengene får lov at vælge emner og pigerne ikke gør, kan en mulig 

forklaring måske være, at der alligevel er emner, som appellerer mere til drengene end til pigerne 

og at det hovedsageligt er de emner, der bliver arbejdet med i historie? Og deraf drengenes følelse 

af mere medbestemmelse end pigerne. 

 
KN giver to forklaringer på, hvorfor eleverne ikke i særlig høj grad bliver involveret, når det 

kommer til emnevalg. For det første, planlægger mange lærere skoleåret før de møder børnene og 

derfor ligger undervisningsplanerne rimelig fast, allerede når skoleårets første historietime finder 

sted. Derudover, siger han: 

 

KN: -For vi kan jo ikke springe nogle emner over og det er risikoen ved at lade det sådan, stå lidt 

som et frit valg på hylde et. Vi skal jo igennem de her punkter og så kan man vælge at gøre det 

kronologisk, man kan gøre det emnebaseret. 

 

Ifølge Einar Skaalvik er medbestemmelse én af de faktorer, der er med til at øge elevers motivation 

for undervisningen og det kan derfor menes, at på trods af praktiske vanskeligheder, bør eleverne 

have større medindflydelse på valg af emner i historieundervisningen (Skaalvik 2007). 

 

I forhold til den fra Undervisningsministeriet fastsatte historiekanon (Undervisningsministeriet 

2009), forklarer KN, at han kun benytter en dobbeltlektion i slutningen af 9. klasse på at gennemgå 

den, men i stedet bruger den som pejlemærke og bringer begivenheder ind, der ligger rundt om 

kanonpunkterne.  

 

KN: -Begivenheder der leder frem til de hændelser der står i kanonen har stor værdi for forståelsen 

af problematikker og sammenhænge. Det giver mening når man skal forklare 
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rødstrømpebevægelsen, at tage udgangspunkt i de glade tressere med kvinder på arbejdsmarkedet 

mv. 

 
Med udgangspunkt i, at specielt pigerne føler, at de har meget lidt medbestemmelse med hensyn til 

valg af undervisningsemner og at der ikke umiddelbart bliver tænkt køn ind i planlægningen af 

emner i historieundervisningen, kan det menes, at man som lærer bør overveje, om der er nok 

interessante emner for pigerne og om kønsperspektivet skal indtænkes i valg af 

undervisningsemner. 

Klafkis dannelsesteorier tager netop udgangspunkt i, at ”dannelse er for alle” og at hans epokale 

nøgleproblemer (der kan bruges som pejlemærke for emnevalg) har en relevans for alle, og ikke i 

højere grad har relevans for drenge og mænd end for piger og kvinder (Klafki 2001). 

 

Omvendt, så lagde de interviewede elever ikke særlig meget vægt på køn i forhold til valg af emner. 

Specielt pigerne fandt det ikke videre relevant. Svarene i spørgeskemaundersøgelsen viser da også, 

at drengene og pigerne er stort set lige (u)tilfredse med de emner, der arbejdes med i 

historieundervisningen. 

 
3. Jeg synes vi arbejder med nogle spændende emner. 

Køn Meget uenig Uenig Ved ikke Enig Meget enig 

Drenge (n=52) 0,0 % 23,1 % 28,8 % 46,2 % 1,9 % 

Piger (n=55) 3,6 % 20,0 % 32,7 % 43,6 % 0,0 % 

 

 

Umiddelbart synes over halvdelen af både pigerne og drengene altså ikke, at der decideret bliver 

arbejdet med nogle spændende emner i historieundervisningen. Sammenholdt med elevernes følelse 

af mangel på medbestemmelse, kan det ses som en opfordring til lærerne om at inddrage eleverne 

mere i valg af emner i historieundervisningen. Som Einar Skaalvik argumenterer for, så vil dette 

bevirke, at elevernes motivation for undervisningen stiger (Skaalvik 2007). 

6.4 - Opsummering 
Ifølge lærer KN, er der nogle forskelle på piger og drenge i historieundervisningen. Han mener, at 

drengene i høj grad forholder sig til de store og lange linjer, hvor pigerne går lidt mere ind i de nære 

historier og de menneskelige konsekvenser af forskellige begivenheder. Dette kan forklares med 
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Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaards teorier om forskellige kønsparadigmer i folkeskolen. Hvis der 

er en traditionel forventning om, at piger og kvinder interesserer sig mere for det nære og for de 

menneskelige sider af ting, så kan det være fordi, at pigerne også rent faktisk gør det, fordi det 

bliver forventet af dem. 

Både de interviewede drenge og piger var dog enige om, at de nære historier kan bruges til at 

forklare mere detaljeret omkring, hvordan livet har været for mennesker på bestemte tidspunkter i 

historien. Samtidig var de enige om, at de store historiske linjer giver et overblik over, hvad der er 

sket. Der var enighed om, at begge dele var vigtige i historieundervisningen. Nanna Bøndersgaard 

Butters mener også, at eleverne skal lære begge dele, men lægger vægt på, at det især er vigtigt at 

eleverne lærer at bruge historien til at forstå hvad menneskers livsvilkår er og har været tidligere. 

Dette kan de nære historier ifølge eleverne bruges til.  

 

Også når det kommer til elevernes arbejdstilgange til faget, er der nogle forskelle på drengene og 

pigerne. Her har KN iagttaget, at drengene ofte prøver at springe over hvor gærdet er lavest, hvor 

pigerne har problemer med at begrænse sig, fx skriftligt. Hvor drengene tit kun vil finde de 

relevante steder i teksten, hvis de fx skal svare på nogle spørgsmål, vil pigerne læse det igennem 

mere minutiøst. Det bevirker, at drengene ofte klarer sig godt mundtligt i det daglige arbejde, men 

at pigerne ofte klarer sig godt til den mundtlige afgangsprøve. Ifølge Gideon Zlotnik og Ann-

Elisabeth Knudsens kønsteorier, der bl.a. vedrører de to hjernehalvdele, er drengenes tilgang ofte 

impulsiv og hurtig, hvor pigernes vil være grunddig og rutinepræget. Dette kan være en af 

forklaringerne på, at KN oplever drenges og pigers tilgange som forskellige. Han påpeger dog, at 

det selvfølgelig for begge køn, stikker ud i alle mulige retninger og at hans observationer er set over 

en bred kam. 

 

De adspurgte elever i spørgeskemaundersøgelsen er meget enige om, at de ikke har nok 

medbestemmelse, når det kommer til valg af undervisningsemner. Specielt pigerne, føler ikke de er 

med til at vælge emner. Dette kan ses som et udtryk for, at de emner der vælges til 

historieundervisningen, appellerer mere til drenge end til piger. Omvendt lægger de adspurgte piger 

i fokusgruppeinterviewet ikke særlig stor vægt på, hvilke emner, der arbejdes med og der er dog 

også nogenlunde den samme (u)tilfredshed blandt piger og drenge med hensyn til de emner, der 

arbejdes med. Den manglende medbestemmelse begrunder KN med, at der er emner, der ikke kan 

springes over og med det praktiske forhold, at lærerne ofte planlægger skoleårets overordnede 
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undervisning, før de møder eleverne. Ifølge Einer Skaalvik, er medbestemmelse dog noget af det, 

der er med til at motivere eleverne og der kan derfor stilles spørgsmålet, om ikke eleverne skulle 

have større grad af medbestemmelse, når det kommer til valg af undervisningsemner? 

Kapitel 7 - Diskussion 

Med to afsluttede analysedele, vil opgavens diskussionsdel udfolde sig. Her vil de to analysedele 

kædes sammen, for at give et samlet billede af de behandlede spørgsmål for i sidste ende at kunne 

besvare opgavens problemformulering.  

 

Der kan ud fra de to analysedele argumenteres for, at emnevalg i nogen grad spiller en rolle for, 

hvordan drenge og piger deltager i og opfatter historieundervisningen. Selvom eleverne i 

fokusgruppeinterviewene alle svarede, at de godt kan lide at arbejde med krige og at 

spørgeskemaundersøgelsen også afslørede, at det er et populært emne, så viste den også, at det er 

mere populært hos drengene end hos pigerne. Der var også en lille forskel på, at drengene i højere 

grad end pigerne kan lide at arbejde med andre landes historie end Danmarks. KN påpegede 

ligeledes, at det er et populært emne hos specielt drengene. Omvendt påpegede han også, at emner i 

forhold til kønnene ikke spiller så stor en rolle, at han decideret planlægger emner ud fra det. 

Dog kan man sige, at selv den lille forskel på et emnes popularitet, kan være nok til, at man bør 

overveje hvilke emner, der generelt set, appellerer til drenge og piger, når man planlægger 

undervisningen. Der kan argumenteres for, at man i hvert fald ikke bare per automatik kan antage, 

at et emne interesserer alle elever i lige høj grad. 

Det blev også klart, da der blev spurgt ind til elevernes medbestemmelse, at piger og drenge ikke 

føler, de har den samme grad af medbestemmelse, når det kommer til emner. Dette kan ses som et 

udtryk for, at der nærmest som udgangspunkt, bliver valg flere emner, der appellerer til drenge end 

til piger. Dette går i mod Klafkis dannelsesideal, der bl.a. lægger vægt på at ”dannelse er for alle”. 

Mangel på medbestemmelse kan også ses som et problem, da der fra teoretikeres side argumenteres 

for, at medbestemmelse er noget af det, der er med til at motivere eleverne. Da det er generelt for 

både piger og drenge, at de mener de har en meget lille grad af medbestemmelse kan man spørge 

sig selv, om man ikke med fordel kunne inddrage eleverne noget mere, når der skal vælges emner i 

historieundervisningen? Dette giver også mulighed for, både at høre hvad drengene finder 

interessante at arbejde med og hvad pigerne gør. 
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På den anden side, da der ud fra den indsamlede empiri ikke tegner sig et klart billede af, at 

historiebevidstheden udvikler sig i højere grad hos det ene køn fremfor det andet, kan der 

argumenteres for, at de emner, der arbejdes med i historieundervisningen, ikke umiddelbart 

tilgodeser indlæringen hos et af kønnene fremfor det andet. Dette er også tanken, der ligger bag hele 

Klafkis teori om ”dannelse for alle” og de almengyldige nøgleproblemstillinger, der på tværs af 

bl.a. køn skal være relevante for hele menneskeheden. 

I forlængelse heraf, lægger de adspurgte piger fra interviewet heller ikke den store vægt på, om 

mange af de emner, der arbejdes med, i høj grad omhandler mænds levede liv. De er mere 

interesserede i, hvad de kan få gavn af ved at arbejde med et givent emne, end de ser på, at emner 

om fx magtfulde mænds liv, er relevante for dem som piger eller ej. Faktisk blev det her påpeget 

eksplicit, at man her ikke bør tænke i køn. 

 

Eleverne tænker heller ikke i særlig høj grad i køn, når det kommer til at interessere sig for, eller 

være gode til historie. De mente derimod, at det netop er den enkeltes interesse, uanset køn, der er 

afgørende for, om man netop bliver god til historie. Dette blev også klart, da meget få af de 

adspurgte respondenter i spørgeskemaundersøgelsen tilkendegav, at historie er henholdsvis et 

”pigefag” eller et ”drengefag”. 

Omvendt, så viste både fokusgruppeinterviewene og lærerinterviewet, at der hos nogle findes 

gængse kønsopfattelser. Muligvis er disse opfattelser rigtige nok, men det interessante er, om ikke 

disse opfattelser kommer af en nærmest selvopfyldende profeti og at tingene bliver ved med at være 

sådan, fordi vi er med til at fastholde disse opfattelser, når vi italesætter dem? Det er et af 

argumenterne fra kønsforskeres side. Det er i hvert fald en mulighed, at vi ser disse forskelle, fordi 

vi netop regner med at se disse forskelle. 

Det er interessant, at eleverne i høj grad ikke tillægger køn nogen stor rolle, både i interviews og i 

spørgeskemaet, men at man samtidig i deres svar kan finde kønsstereotype opfattelser af både piger 

og drenge. Der kan ud fra dette argumenteres for, at den usynlige kønsdisciplinering, som Bonnie 

Vittrup og Cecilie Nørgaard mener finder sted i folkeskolen, rent faktisk sætter nogle spor hos 

eleverne. De spørgsmål Vittrup og Nørgaard stiller, om hvorvidt der sker forskellige ting med 

elevers opfattelser af de to køn, når de undervises i et givent stofområde og hvordan de undervises i 

det, bliver derfor relevante og det kan derfor menes, at man som lærer bør stille sig spørgsmål i 

retning af, om man selv er med til at bidrage til og opretholde forskellige kønsparadigmer. 
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De forskelle KN påpegede med hensyn til, hvordan piger og drenge arbejder med faget i timerne, 

hvor en del af drengene ofte prøver at springe over hvor gærdet er lavest, især skriftligt, og pigerne 

er særdeles pligtopfyldende, men mindre aktive mundligt, er nok ikke en helt forkert beskrivelse af 

en del klasser i udskolingen. Her kan der, hos de biologiske kønsteoretikere, findes nogle mulige 

forklaringer. Fx at drenge har en hurtig og impulsiv tilgang til at løse opgaver, hvor pigerne har en 

mere rutinepræget og minutiøs tilgang.  

Samtidig kan der dog også argumenteres for, at lærere kan være med til at bidrage til, at eleverne 

løser opgaverne på forskellige måder. Hvis drenge, der lynhurtigt har fundet svaret på 10 

spørgsmål, uden at have nærlæst teksten, får ros, når de kan svare på spørgsmålene under en 

mundtlig gennemgang (KN påpegede de ofte klarer sig godt i disse situationer), har de højst 

sandsynligt ikke noget stort incitament for at nærlæse en tekst næste gang, de får en lignende 

opgave. Når det så yderligere kom frem, at pigerne med baggrund i deres skriftlighed, efter hans 

opfattelse, generelt klarer sig bedre end drengene til den mundtlige eksamen, så kan der 

argumenteres for, at lærere, igen ved hjælp af denne usynlige kønsdisciplinering, rent faktisk er med 

til at bidrage til, at piger generelt set, klarer sig bedre ved folkeskolens afgangsprøver end drenge 

gør (matematik undtaget). 

Der kan altså argumenteres for, at når man roser drengene for deres mundtlige præstation, hvor de 

måske kun lige kan svare på de adspurgte spørgsmål, er det at gøre dem en bjørnetjeneste, da det 

ikke umiddelbart motiverer dem til at arbejde mere i dybden med stoffet, hvilket ville kunne gavne 

dem til eksamen, og da alt læring ikke udelukkende handler om at klare sig godt til eksamen, vil det 

højst sandsynligt også gavne dem generelt, at komme mere i dybden. 

 

Kapitel 8 - Konklusion 

Konklusion af:  

 

Hvilken betydning har valg af undervisningsemner for drenge og pigers forståelse af og 

deltagelse i historieundervisningen i udskolingen?  
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Det kan ud fra nærværende opgaves analyse konkluderes, at der er nogle generelle forskelle på 

drenges og pigers forståelse og deltagelse i historieundervisningen i folkeskolens udskoling og at 

valg af emner, på trods af elevernes besvarelser i fokusgruppeinterviewene højst sandsynligt også 

spiller en rolle for disse forskelle. Selvom eleverne i fokusgruppeinterviewene ikke lagde den store 

vægt på, at emnerne er specielt kønsfavoriserende, så viste spørgeskemaundersøgelsen, at der ikke 

er helt den samme interesse hos piger og drenge for at arbejde med krige eller med Danmarks 

historie kontra international historie, som var analysens brugte eksempler.  

Også den interviewede lærer påpegede nogle forskellige interesser, når det kommer til forskellige 

emner, men påpegede samtidig også, at der inden for et givent emne, er forskelle på hvad drengene 

og pigerne, generelt set, finder interessant ved emnet. 

Samtidig kan det dog konkluderes at de emner, der arbejdes med i historieundervisningen, ikke 

umiddelbart spiller en negativ rolle for udviklingen af henholdsvis drenge eller pigers 

historiebevidsthed og historiebrug. De adspurgte piger i fokusgruppeinterviewet, gav umiddelbart 

besvarelser, som lægger sig tættere op af det, der i forhold til nogle af de mål der af 

Undervisningsministeriet er opstillet som mål med historieundervisningen. Derimod viste 

spørgeskemaundersøgelsen, at flere drenge end piger mener, de kan bruge fortiden til at forstå 

nutiden og fremtiden, hvilket er en stor del af begrebet historiebevidsthed. Det er derfor svært 

entydigt at sige noget om, hvorvidt de emner, der arbejdes med, tilgodeser det ene køns udvikling af 

historiebevidsthed og historiebrug fremfor det andet.  

Noget, der er blevet klart gennem opgaven er, at der er nogle kønsstereotype opfattelser hos både 

nogle elever og lærere. Direkte adspurgte, bliver køn ikke tillagt den store betydning, men de 

kommer til udtryk i mere indirekte form. Om disse opfattelser er sande eller ej, så kan de i hvert 

fald være med til at opstille to rækker af forventninger til eleverne – ét til pigegruppen og ét til 

drengegruppen. Disse kønsopfattelser bør man som lærer tænke over, når man fx planlægger 

undervisning, herunder vælger emner, men også når man italesætter forskellige ting, der har med 

opfattelser af kønnene at gøre. Hvis et af målene med undervisningen er, at danne elever til 

medbestemmelse over egne levevilkår, noget som almendannelsen, ifølge Klafki, bør lede frem  

imod, så må man som lærer også give alle elever mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil 

”være” henholdsvis pige eller dreng, og ikke trække prædefinerede kønskategorier og -paradigmer 

ned over hovedet på dem. Heller ikke selvom man kun gør det indirekte ved denne usynlige 

kønsdisciplinering. 
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8.1 - Perspektivering 
At have et bestemt kønssyn, er ikke den eneste synvinkel man kan have når man har med 

mennesker at gøre. At kategorisere elever ud fra en bestemt opfattelse er ikke kun begrænset til køn. 

Forskellige elever, har forskellige baggrunde og at se fx elever med anden etnisk oprindelse end 

dansk som en bestemt kategori er også en måde at pådutte elever nogle stereotyper, som ikke er 

hensigtsmæssige for deres skolegang, herunder indlæring. 

At se hver elev som et enkeltstående individ og ikke, som repræsentant for en kategori, de måske 

ikke passer ind i, baseret på biologisk køn, oprindelsesland, social baggrund, handicap eller andre 

forhold, bør være et mål for enhver lærer i mødet med eleverne. 

Ovenstående skal på ingen måde forstås som, at man ikke skal tage hensyn til forskellige faktorer, 

der kan spille ind på, hvem en elev er, men derimod, at man ikke allerede inden man har lært en 

elev at kende, opstiller nogle forskellige forventninger til eleven, baseret på ovenstående eksempler. 

Hver elev skal have mulighed for at positionere sig som han/hun ønsker og her bør læreren være 

med til at til at stille mange forskellige positioner til rådighed for eleverne og ikke indskrænke disse 

muligheder til nogle bestemte kategorier. 

I folkeskolens formålsparagraf står der at: 

 

“Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati.” (Undervisningsministeriet 2013). 

 

Relevant er specielt ordet ”ligeværd”. Selvom det fra Undervisningsministeriets side bliver betonet, 

at ligeværd er vigtigt i folkeskolen, er det vigtigt at man som lærer også reflekterer over, at man rent 

faktisk behandler eleverne ligeværdigt. Her tænkes selvfølgelig på, at afholde sig fra en meget 

tydelig forskelsbehandling af forskellige elever, men i ligeså høj grad om man er opmærksom på 

den usynlige disciplinering af eleverne, som Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard påpeger i forhold 

til kønnene. Denne usynlige disciplinering af eleverne er også relevant at være opmærksom på i 

andre sammenhænge end i kønssammenhænge. 
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Bilag 1 - Oversigt over spørgeskemabesvarelser 

Nøgle: 

MU = Meget uenig 

U = Uenig 

VI = Ved ikke 

E = Enig 

ME: Meget enig 

 
 

1: Er du pige eller dreng? 
 
55 piger (51,4%) / 52 drenge (48,6%). 
 
2. Jeg synes historie er et spændende fag. 
 
Drenge:  
MU: 1,9% U: 5,8% VI : 28,8% E: 51,9% ME: 11,5% 
 
Piger: 
MU: 1,8% U: 14,5% VI: 27,3% E: 50,9% ME: 5,5% 
 
  
3.Jeg synes vi arbejder med nogle spændende emner. 
 
Drenge:  
MU: 0,0% U: 23,1% VI: 28,8% E: 46,2% ME: 1,9% 
 
Piger:  
MU: 3,6%  U: 20,0% VI: 32,7%          E: 43,6% ME: 0,0% 
 
 
4. Jeg synes det er interessant, når vi diskuterer noget samlet i klassen. 
 
Drenge:  
MU: 1,9% U: 13,5% VI: 21,2% E: 48,1% ME: 15,4% 
 
Piger:  
MU: 3,6% U: 14,5% VI: 21,8% E: 43,6% ME: 16,4% 
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5. Jeg kan godt lide at læse tekster (fx i historiebogen) og besvare spørgsmål til. 
 
Drenge:  
MU: 9,6% U: 34,6% VI: 19,2% E: 32,7% ME: 3,8% 
 
 Piger:  
 
MU: 16,4% U: 29,1% VI: 27,3% E: 25,5% ME: 1,8% 
     
 
6. Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det, jeg lærer i historie til. 
 
Drenge: 
MU: 9,6% U: 40,4% VI: 17,3%      E: 30,8%     ME: 1,9% 
 
 Piger:  
 
MU: 5,5% U: 36,4% VI: 29,1% E: 25,5% ME: 3,6% 
 
 
7. Jeg synes, vi (eleverne) selv er med til at bestemme emnerne i historie. 
 
Drenge: 
MU: 21,2% U: 46,2% VI: 13,5%       E: 11,5%    ME: 7,75 
 
Piger:  
 
MU: 29,1% U: 49,1% VI: 14,5%                  E: 7,3% ME: 0,0% 
 
 
8. Historie er et ”drengefag”. (Det er drenge, der bedst kan lide faget). 
 
Drenge: 
MU: 13,5% U: 36,5% VI: 46,2% E: 3,8% ME: 0,0% 
 
Piger:  
 
MU: 29,1% U: 47,3% VI: 20,0%          E: 1,8% ME: 1,8% 
 
 
9. Historie er et ”pigefag”. (Det er piger, der bedst kan lide faget). 
 
Drenge: 
MU: 17,3% U: 30,8% VI: 44,2% E: 7,7% ME: 0,0% 
 
Piger:  
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MU: 29,1% U: 41,8%          VI: 29,1%           E: 0,0% ME: 0,0% 
 
 
 
10. Drengene er det bedste til historie i klassen. 
 
Drenge:  
MU: 1,9% U: 11,5% VI: 34,6%  E: 23,1% ME: 28,8% 
 
Piger:  
MU: 29,1% U: 30,9% VI: 38,2%          E: 1,8% ME: 0,0% 
 
 
      
11. Pigerne er det bedste til historie i klasse. 
 
Drenge: 
MU: 26,9% U: 34,6% VI: 36,5% E: 1,9% ME: 0,0% 
 
Piger: 
MU: 10,9% U: 14,5% VI: 47,3% E: 16,4% ME: 10,9% 
 
 
12: Jeg synes, der er for meget man skal læse i historie. 
 
Drenge:  
MU: 3,8% U: 23,1% VI: 26,9% E: 34,6% ME: 11,5% 
 
Piger:  
MU: 0,0% U: 32,7% VI: 20,0% E: 41,8% ME: 5,5% 
 
 
13. Jeg kan bruge fortiden (historien) til at forstå nutiden. 
 
Drenge: 
MU: 1,9% U: 5,8% VI: 23,1% E: 51,9% ME: 17,3% 
     
 Piger:  
MU: 5,5% U: 7,3% VI: 29,1% E: 47,3% ME: 10,9% 
 
14: Jeg kan bruge fortiden (historien) til at forstå nutiden og danne mig en 
forventning om, hvordan fremtiden bliver. 
 
Drenge:  

MU: 7,7% U: 11,5% VI: 34,6% E: 32,7% 
 

ME: 13,5% 
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Piger: 
MU: 3,6% U: 9,1% VI: 43,6% E: 34,5% ME: 9,1% 
     
 
 
15. Historie hjælper mig til bedre at forstå nutiden og danne mig en forventning 
om fremtiden. 
 
Drenge: 
MU: 0,0% U: 26,9% VI: 44,2% E: 25,0% ME: 3,8% 
     
Piger:  
MU: 5,5% U: 21,8% VI: 41,8% E: 30,9% ME: 0,0% 
 
 
16. Jeg kan godt lide at lære om krige. 
 
Drenge:  
MU: 0,0% U: 5,8% VI: 15,4% E: 42,3% ME: 36,5% 
     
Piger:  
MU: 1,8% U: 18,2% VI: 18,2% E: 47,3% ME: 14,5% 
 
 
17. Jeg kan godt lide at lære om historiske personer. 
 
Drenge:  
MU: 5,8% U: 21,2% VI: 26,9% E: 32,7% ME: 13,5% 
 
Piger: 
MU: 7,3% U: 18,2% VI: 21,8% E: 47,3% ME: 5,5% 
 
 
18. Jeg kan godt lide at lære om Danmarks historie. 
 
Drenge: 
 
MU: 11,5% U: 17,3% VI: 23,1% E: 42,3% ME: 5,8% 
     
Piger: 
MU: 1,8% U: 21,8% VI: 20,0% E: 50,9% ME: 5,5% 
 
 
19. Jeg kan godt lide at lære om andre landes historier. 
 
Drenge: 
MU: 0,0% U: 3,8% VI: 25,0%       E: 55,8% ME: 15,4% 
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Piger:  
MU: 1,8%  U: 5,5% VI: 25,5% E: 52,7% ME: 14,5% 
 
20. Jeg kan bruge historien til bedre at forstå hvem jeg er. 
 
Drenge: 
MU: 7,7% U: 25,0% VI: 55,8% E: 9,6% ME: 1,9% 
 
 
Piger: 
MU: 14,5% U: 32,7% VI: 38,2% E: 12,7% ME: 1,8% 
 
21. Jeg lærer mest når vi diskuterer samlet i klassen. 
 
Drenge: 
MU: 3,8% U: 11,5% VI: 28,8% E: 40,4% ME: 15,4% 
 
Piger: 
MU: 5,5% U: 9,1% VI: 20,0% E: 45,5% ME: 20,0% 
 
 
22. Jeg lærer mest når vi læser og svarer på spørgsmål 
 
Drenge: 
MU: 9,6% U: 17,3% VI: 30,8% E: 36,5% ME: 5,8% 
 
Piger: 
MU: 5,5% U: 20,0% VI: 29,1% E: 36,4% ME: 9,1% 
 
 
23. Jeg lærer mest når vi skal fremlægge noget for resten af klassen. 
 
Drenge: 
MU: 0,0% U: 9,6% VI: 36,5% E: 40,4% ME: 13,5% 
 
Piger: 
MU: 3,6% U: 9,1% VI: 23,6% E: 32,7% ME: 30,9% 
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Bilag 2 - Interviewguide - Fokusgruppeinterview 

- Forklar baggrunden 
- Instruér dem i ærlighed – forklar, at interviewet er anonymt og fortroligt i forhold til deres lærer 
 
 
1. Hvad synes i generelt om historieundervisningen? Er det spændende? 
 
 
2. Hvad er historie for jer? 
 
 
3. Hvad synes I, I kan bruge historiefaget til? 
 
 
4. Hvilke arbejdsformer kan i godt lide? (Diskussion, løse opgaver, fremlæggelser, aflevering) 
 
 
5. Hvad vil det sige at være god til historie? 
 
 
6. Hvem synes I er bedst til historie i klassen? Pigerne eller drengene? 
 
 
7. Hvilke emner kan I godt lide at arbejde med? 
 
 
8. Synes I at undervisningen er spændende for piger/drenge? 
 
 
9. Kan I bruge historieundervisningen til at forstå, hvorfor verden i dag ser ud som den gør? 
 
 
10. Hvis I selv kunne vælge, hvilke emner ville I så gerne arbejde med? 
 
 
11. Hvordan kan I bruge historieundervisningen i andre fag? 
 
 
12. Er det mest spændende at lære om Danmarks historie eller international historie? 
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Bilag 3 - Interviewguide - Lærerinterview 

1. Har du inden det her interview, selv gjort dig nogle tanker og erfaringer omkring køn i 
historieundervisningen? 
 
 
2. Oplever du forskelle i historieundervisningen på drenge og piger? 
 - Hvordan kommer evt. forskelle til udtryk? 
 
 
3. Tager du i undervisningen højde for, at der både er piger og drenge i klassen? 
 - Hvordan? 
 
 
4. Hvem klarer sig efter din mening bedst i historie? Drenge eller piger? 
 - Mundtligt? 
 - Skriftligt? 
 
 
5. Hvilke emner har du indtryk af bliver godt taget imod af drengene? 
 
 
6. Hvilke emner har du indtryk af bliver godt taget imod af pigerne? 
 
 
7. Lader du eleverne være med til at vælge de emner I arbejder med? 
 
 
8. Når du laver årsplan, tænker du så over, om emnerne er spændende for begge køn? 
 
 
9. Synes du det ville give nogen mening at opdele undervisningen i drenge og piger? 
 - Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 
10. Synes du historieundervisningen i Danmark (ikke kun dine egne timer), tilgodeser piger 
og drenge lige meget? 
 
 
11. Hvis der var forskning der pegede på, at historieundervisningen ville fungere bedre, hvis 
man ofte opdelte eleverne efter køn, ville du så begynde at gøre det? 
 
 
 12. Synes du generelt at elever synes historie er et spændende fag? 
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Bilag 4 - Note angående bilag 

Da transskriptionerne af interviewene og excel-arket med udregninger fra 

spørgeskemaundersøgelsen fylder over 30 sider, er de ikke inkluderet som bilag. Hvis det ønskes 

gennemgået, kan de rekvireres ved at skrive til rasmusfahrendorff1@gmail.com 


