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Indledning 

Den danske folkeskole har altid været præget af mange forskellige syn på læring. Med 

forskellige syn på læring kommer også endnu flere forskellige metoder at undervise 

på. Enhver elev i den danske folkeskole har forskellige læringsforudsætninger, og har 

brug for både faglige og sociale kompetencer for at kunne begå sig i dagens samfund. 

Dette er vel og mærket et livslangt projekt, men væsentlige og grundlæggende 

kompetencer udvikles gennem læringen i skolen. En af de tilgange til undervisning, 

der har vundet indpas de senere par år, er udeskole. Det er et læringskoncept, der giver 

praksisnært og varieret undervisning (Link 1). Konceptet bygger på et samspil mellem 

undervisning i klassen og undervisning udenfor klassen – men i relevante omgivelser.  

Historiefaget kan tilbyde relevante omgivelser i arbejde med historiefagets metoder, 

der arbejder med ekskursioner, museumsbesøg, byvandringer og andre arbejdsfelter. I 

arbejdet med historiefagets metoder udvikles elevernes historiebevidsthed.  

Et af de centrale begreber i historieundervisningen er historiebevidsthed. Præmissen 

for at inddrage netop dette begreb er, ”at historie ikke alene handler om fortiden, men 

om sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid.”(Pietras & Poulsen:2011:64) Det er 

en såkaldt udvikling i elevens bevidsthed, der kan bidrage til at udvikle en forståelse 

og et indblik i og for samfundet omkring os. Historiebevidsthedsbegrebet blev første 

gang nævnt i Fælles Mål for Historie i 1993, da en ny Folkeskolelov blev 

implementeret i skolen, hvor lærerne skulle styrke elevernes historiebevidsthed, men 

selve ordet blev skrevet ud igen i 2009, da de nye Fælles mål så dagens lys, hvor der 

var mere fokus på historisk bevidsthed, dog var der stadig et indirekte fokus på 

historiebevidsthed i fagformålet, hvor det specifikt omhandlede samspillet mellem 

fortiden, nutiden og fremtiden (Pietras & Poulsen:2013:62-63). Vi står endnu engang 

over for ændringer i fagformålet for historie med udgangspunkt i De Nye Forenklede 

Fælles Mål 2015 (Link 2) og historiebevidsthedsbegrebet findes indirekte i et videns- 

og færdighedsmål på alle tre årgange.  

 

En af grundene til, at begrebet står beskrevet indirekte, er, at historiebevidsthed også 

kan ses som et dannelsesideal for eleverne. Det kan ses som et led i deres 
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demokratiske dannelse, som folkeskolen skal danne eleverne til. Denne påstand ligger 

nært folkeskolens formålsparagraf stk. 2, der forlyder således:  

”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 

og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder 

og baggrund for at tage stilling og handle.”(Link 3) 

I formålsparagraffen står der, at vi, som lærere, skal være med til at skabe grobund for, 

at eleverne har lyst til at lære mere og udfordre sig selv, så de får tiltro til egne evner. I 

mine praktikforløb som lærerstuderende i løbet af de sidste fire år har jeg oplevet flere 

forskellige måder at rammesætte en undervisning på, jeg har stødt på mange 

forskellige individer med endnu flere forskellige forudsætninger, interesser og 

engagementer for undervisningen. Yderligere har jeg gentagene gange oplevet i mit 

job som lærervikar, at der er nogle elever, der ikke har tiltro til deres egne evner i 

skolefag.  

I dette BA-projekt vil jeg undersøge, hvad og hvordan udeskole kan bidrage til 

historiefaget, så eleverne bliver mere motiverede og får mere tiltro til deres egne evner 

i historiefaget. Undersøgelsesdesignet for dette projekt er om udeskole, herunder 

Arbejdermuseets børneudstilling, kan hjælpe historiefaget med at motivere eleverne og 

samtidig udvikle elevernes historiebevidsthed og opkvalificere elevernes iver efter 

historisk læring.  

 

Problemformulering 

Hvilke overvejelser skal læreren gøre sig i inddragelsen af uderummet i 

undervisningen og kan netop dette være med til at skabe og vedligeholde motivationen 

hos elever i historiefaget? Herunder en undersøgelse af skoletjenestens rolle i 

udviklingen af elevernes motivation for faget og deres historiebevidsthed.  

 

Metode og læsevejledning 

Dette BA-projekt vil behandle den ovenstående problemformulering, der vil forsøge at 

give et bud på om arbejdet med begrebet udeskole har en positiv virkning på elevernes 

motivation for historiefaget og hvilken rolle skoletjenesten som uderum kan have i 

udviklingen af elevernes historiebevidsthed.  
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Den første del af opgaven indeholder en begrebsafklaring af to begreber, der er 

følgende; udeskole og skoletjeneste.  

- Jeg gør brug af UdeskoleNets (Link 4) definition på udeskole, der er en af 

de førende hjemmesider for implementeringen af udeskole i folkeskolen og 

Skoven i Skolen, der nemt fører brugeren igennem relevant teori på 

området.  

- Jeg gør brug af Skoletjenestens egen definition på deres arbejde fra deres 

hjemmeside.  

Disse to begrebsafklaringer har jeg valgt, da der kan være en stor variation i 

forståelsen af disse termer. Der kan være flere forskellige syn på et givent begreb og 

for ikke at skabe forvirring, bruger jeg dette afsnit til at fastslå, hvordan jeg har tænkt 

mig at bruge begreberne og hvilke betydninger, jeg ligger i ordet. Yderligere vil 

udeskole-begrebet blive belyst ud fra tre forskellige synspunkter; motivation, 

læringstrekanten og historiebevidsthed. Den didaktiske relations model bliver brugt for 

at finde udfordringerne og muligheder i udeskolen. 

- Jeg gør brug af Dorte Ågård, Ph.d., cand.mag. ved Center For 

Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Århus Universitet og hendes 

ny udkommet bog om Motivation. 

- Jeg gør brug af Knud Illeris’ bog Læring med særlig henblik på 

læringstrekanten (Bilag 2). Illeris er ansat ved Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU) ved Århus Universitet og har arbejdet med læring i en lang 

årrække. 

- Jeg gør brug af både Eric Bernard Jensen, Marianne Poulsen og Thomas 

Binderups tanker om historiebevidsthed for at få et samlet overblik over 

begrebet. Det er Jensens Historiebevidsthed – i medvind og modvind og Med 

livsverden som afsæt, Poulsens bog om Historiebevidstheder og Binderups bog 

Historiebevidsthed i det moderne.  

- Jeg gør brug af Hilde Hiim og Else Hippes bog om Planlægningsmodel for 

faglærere med henblik på den didaktiske relations model, der kan hjælpe 

læreren med at sætte undervisningen i en helhedsorienteret 

planlægningsmodel.  
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Disse forskellige teorier gør jeg brug af for at finde frem til udfordringerne og 

mulighederne ved udeskole. Det efterfølgende afsnit i opgaven omhandler, hvordan 

jeg mener, at disse teorier kan kobles til arbejdet med udeskole. Her inddrager jeg 

yderligere Arne Jordet, en norsk dr.philos. i pædagogik, der har skrevet en bog 

Klasserommet utenfor om, hvordan udeskole kan bidrage til historiefagets metoder og 

udvikling af historiebevidsthed. Hvordan kan udeskole bidrage til elevernes 

motivation og hvordan kan elevernes erfaringer komme i spil i undervisningen?  

I det næste afsnit har jeg valgt at introducere mit undersøgelsesdesign, der omhandler 

observationer af undervisningen og turen til Arbejdermuseet (Bilag 3), et 

fokusgruppeinterview (Bilag 4) samt et computerstøttet interview (Bilag 5) med Linda 

Nørgaard Andersen, der blandt andet står for skoletjenesten på Arbejdermuseet. Jeg 

gør også brug af evalueringsrapporten om udeskoleprojektet på Grønhøjskoven i 

Randers (Link 5). Denne evalueringsrapport blev offentliggjort i 2011 og er en del af 

formålet med at gøre flere danske folkeskoler opmærksomme på udeskolen. Grunden 

til, at jeg har valgt først at introducere mit undersøgelsesdesign i dette afsnit, er, fordi 

jeg mener, at det giver et bedre samspil i forhold til analysen. Teorien kan bruges på 

mange forskellige måder, men ved introduktionen af empirien tilrettelægges brugen af 

teorierne yderligere og sætter fokus på analysen.  

Analysen indeholder fem afsnit, der først og fremmest omhandler udfordringerne ved 

udeskole. Disse udfordringer har jeg udredt efter brugen af den didaktiske 

relationsmodel og evalueringsrapporten om udeskoleprojektet på Grønhøjskoven 

(Link 5). Efterfølgende ser jeg på mulighederne ved at inddrage udeskole-begrebet på 

baggrund af den didaktiske relations model og de tre teorier jeg har valgt at arbejde 

med; motivation, læringstrekanten (Bilag 2) og historiebevidsthed.  

Yderligere vil jeg inddrage et afsnit om hvorvidt skoletjenesten på Arbejdermuseet 

kan bidrage til udviklingen af elevernes historiebevidsthed. I dette afsnit vil jeg 

undersøge om, eleverne kan gavne af de erfaringer og den anderledes skolestruktur, 

som udeskolen tilbyder. Dette sker på baggrund af mit undersøgelsesdesign og de 

teorier jeg har udvalgt mig i arbejdet med at besvare min problemformulering.  

Slutteligt vil jeg konkludere på min undersøgelse om hvorvidt eleverne kan gavne af 

udeskole-begrebet og om det gør en forskel på elevernes motivation og udviklingen af 

deres historiebevidsthed. 
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Begrebsafklaring  
UDESKOLE 

Udeskole er et begreb, der har vundet indpas i den danske folkeskole i løbet af årerne. 

Der er både for og imod denne undervisningsform. Jeg vil kort afklare, hvad udeskole 

er og kan gøre i undervisnings øjemed samt hvilket udgangspunkt begrebet har i mit 

BA-projekt.  

Foreningen Udeskole Net i Danmark definerede i 2008 udeskole således: ”Udeskole er 

pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår uden for 

skolens mure” (Bendix & Barfod:2012:2). Med denne definition medfører også tre 

underpunkter, der er relevant for arbejdet med udeskole. 

1. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, 

handlinger, dialog og refleksion.  

2. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i 

kulturelle institutioner.  

3. Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen 

ude og inde har nær sammenhæng (Bendix & Barfod:2012:2).  

I disse uddybninger af udeskole-begrebet tilføjes min forståelse af begrebet ved hjælp 

af Bendix og Barfod: Udeskole er altså aktiviteter, der kan opstå i nærmiljøet, i 

samfundslivet, i naturen og i kulturelle institutioner. Det er en arbejdsform, hvor man 

kan bruge en eller flere dage om ugen uden for skolens område og dette skal helst ses 

som et gennemgående tema igennem skoleåret for at kunne blive kaldt udeskole. 

Derudover skal der være en tydelig sammenhæng mellem ude og inde-rummets 

læring. Det betegnes som udeundervisning, hvis ikke disse krav er imødekommet, men 

stadig foregår uden for skolens område.   

  

SKOLETJENESTEN 

Skoletjenesten (Link 6) er en pædagogisk serviceinstitution, der har afdelinger på mere 

end 20 forskellige kulturinstitutioner. De forsøger at udnytte den pædagogiske værdi i 

disse institutioners særlige læringsrum. De mener, at læring, oplevelse og faglighed 

går hånd i hånd, når eleverne skal lære noget i et specifikt fag, emne, tema mm. På 

hver af disse kulturinstitutioner er der ansat en undervisnings- og udviklingsansvarlig, 

der samarbejder med institutionen om det forestående pædagogiske arbejde. Det er 
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yderligere et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, 

kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række 

uddannelsessteder, museer og kulturinstitutioner. Skoletjenesten har rødder helt tilbage 

til 1970, hvor det allerførste samarbejde blev etableret mellem Københavns 

Kommunes skoler, Biologisk Samling og Zoologisk Museum. Herefter blev 

Skoletjenesten officielt etableret og samarbejdet er blevet udvidet væsentligt med både 

almindelige dagtilbud, men også tilbud til grundskolen og ungdomsuddannelser (Link 

6).  De undervisningsmetoder, der arbejdes med i museumsverdenen, afspejler ofte 

undervisningen i skolen og den efterspørgsmål, der er i samfundet. I dag kan museer 

både tilbyde værkstedsaktiviteter, fortællinger, emnekasser, drama, rollespil, 

levendegørelse, digitale redskaber og meget mere (Adriansen & Hyllested: Nr. 1-

2011:13). Det der er det essentielle i brugen af museer er de historier, de kan fortælle, 

og videregive til eleverne. Historierne og genstandene er det, der bringer museerne og 

skolerne sammen. I dette bachelor projekt vil der specifikt blive refereret til 

Arbejdermuseets skoletjeneste og deres arbejde med formidling af deres udstillinger i 

børnehøjde. Skoletjenestens rolle på Arbejdermuseet vil senere i bachelorprojektet 

blive diskuteret i forhold til udviklingen af elevernes historiebevidsthed.  

 

Teoretisk grundlag 
MOTIVATION  

Begrebet motivation er ikke en målbar størrelse. Motivation findes og kommer i 

mange forskellige størrelser. I løbet af de år, hvor begrebet har været brugt, har det 

været forstået på mange forskellige måder.  Særligt den behavioristiske tankegang og 

den kognitive drejning har lagt grobund for nyere motivationsforståelser. Denne 

opgave ligger særligt vægt på den humanistiske motivationstradition fra 1970’erne 

med blandt andet Carl Rogers1 og Abraham Maslow2 i spidsen. Deres empiriske studier 

og teoridannelser udviklede sig til Selvbestemmelsesteorien, hvor de fastlagde, at 

motivation først og fremmest afhænger af, om de rette psykologiske omstændigheder 

er til stede for at udvikle trangen til selvrealisering, der kan fremkalde følelsen af at 

                                                           
1 C. R. Rogers (f. 1902-1987), en amerikansk psykolog og grundlægger af den non-direktive eller klientcentrerede 

metode (inspireret af humanistisk psykologi)  
2 A. Maslow (f. 1908-1970), en amerikansk personlighedspsykolog, regnes sammen med andre for grundlægger af 

retningen humanistisk psykologi med forbindelse til eksistentialistisk psykologi.  
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være herre over ens eget liv og få tilfredsstillet nogle grundlæggende menneskelige 

behov (Ågård: 2014: 14). 

 

Teorien har to antagelser, og den første omtaler betydning af det menneskelige basale 

behov. Mennesket er i sig selv et aktivt individ og fremmes, når tre psykologiske 

behov imødekommes. Her taler man om kategorierne kompetence, tilhørsforhold og 

selvbestemmelse. For at opleve en kompetence for noget, må man have følelsen af at 

kunne det, en opgave kræver. At for eksempel eleven føler, at han har de 

forudsætninger, der skal til for at løse opgaven, der er blevet stillet og at man bliver 

udfordret på et passende niveau. For at opleve et tilhørsforhold skal der skabes en 

tryghed og en sikkerhed sammen med de mennesker eller grupper, man indgår i. Dette 

kan for eksempel dreje sig om relationen elev-elev imellem eller elev-lærer relationen 

i skolen. For at opleve selvbestemmelse skal man opnå følelsen af at være involveret 

og engageret i det, man laver og at det svarer overens med ens egne værdier og 

holdninger og at man er med til selv at bestemme. Der er en grad af kontrol i arbejdet 

og give individet en oplevelse af ’det her vil jeg gerne’ og ’jeg har selv indflydelse på 

det her’. Der skal dog ikke sættes lighedstegn mellem selvbestemmelse og for 

eksempel frihed og uafhængighed, da forskning viser, at selvom elever har godt af 

noget ansvar for egen undervisning, har de samtidig også brug for faste og tydelige 

rammer i klasseværelset.  

Når disse tre behov er gældende og tilfredsstillet, mener Deci og Ryan3, at man kan 

”give sig i kast med udfordringer og arbejde med interesse, nysgerrighed og 

vedholdenhed, dvs. handle på baggrund af indre motivation”(Ågård:2014:21). 

 

Den anden antagelse er forskellen på ydre og indre motivation. Den indre motivation 

er de tre psykologiske behov nævnt ovenfor, det vil sige oplevelsen af kompetence, 

tilhørsforhold og selvbestemmelse. Denne form viser sig, når man føler, at man har 

lyst til at gøre noget eller vide noget, fordi man finder det interessant. Dette ses for 

eksempel i undervisningen, når elever går ivrigt i gang med en opgave, fordi de synes, 

at det er spændende og fordi de har mod på opgaven. ”De oplever en indre glæde og 

                                                           
3 E. L. Deci & R. M. Ryan (fødselsår ikke tilgængeligt og f.1953)  amerikanske psykologiprofessorer ved 

University of Rochester, New York, USA 
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tilfredsstillelse og behøver ikke at blive sat i gang af læreren, fordi de får ’skub’ nok 

indefra” (Ågård:2014:21). Den ydre motivation kommer af, at man foretager sig noget 

på grund af, at man for eksempel vil opnå et bestemt resultat eller at der er en 

konsekvens. I skolen kan det være, at man arbejder og stræber efter en bestemt 

karakter, en god eksamen, et gennemsnit, så man kan komme ind på ens 

drømmestudie, forældres forventninger mm. (Ågård:2014:21). 

 

Aktuelt i den ’nyere motivationsforskning’ er således, at i midten af 1980’erne 

begyndte den pædagogiske-psykologiske forskning af motivation. Den var meget 

præget af Selvbestemmelsesteorien, men havde også rødder i socialkognitivismen. Der 

er dog ikke tale om én særlig teori, men derimod flere delteorier, der hver især dækker 

væsentlige elementer indenfor motivation. De har dog én forståelse til fælles, og det er 

afstandstagen fra deterministiske opfattelser af begrebet. Det er mere et udtryk for 

individets fortolkning af sine erfaringer og selvforståelse. Motivation ses som en 

kvantitativ størrelse hos ældre teori, hvorimod den nyere teoretiske tendens er at se det 

som en kvalitativ størrelse, en dynamisk og situationsbestemt tilstand, hvor der lægges 

mere vægt på, hvad for eksempel elever er motiveret for og hvorfor de er motiveret, 

fremfor hvor meget motivation, der kan findes hos de enkelte elever (Ågård: 2014: 

15). 

 

KNUD ILLERIS’ LÆRINGSTREKANT 
Ordet læring linkes ofte sammen med skolegang. Den grundlæggende institution, 

skolen, er oprettet for at varetage læringen hos medlemmerne i samfundet. Den oftest 

beskrevet læringssituation er den, at læreren står oppe ved tavlen, forklarer nogle ting 

og demonstrerer over for eleverne, hvordan opgaven kan løses, hvorefter eleverne skal 

lave nogle opgaver eller også er undervisningen mere gruppeorienteret. Eleverne 

sidder i grupper og hjælper hinanden med at opklare forskellige opgaver, og tilkalder 

kun læreren, hvis de har brug for hjælp. Knud Illeris fastslår, at læring ikke blot er 

noget, der foregår inde i det enkelte individ, men at en social og samfundsmæssig 

sammenhæng er koblet til ordet, der sætter rammer for, hvordan og hvad der kan læres 

i skolen.  
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Al læring omhandler to forskellige processer, ifølge Illeris, som begge skal aktiveres 

for at man kan lære noget. Den ene proces er samspilsprocessen mellem et individ og 

dets omgivelser, der foregår i vores vågne tilstand og som vi er mere eller mindre 

opmærksomme på. Derved indgår omverdenen og individet i enhver læreproces. Den 

anden proces er tilegnelsesprocessen, der opstår af de påvirkninger og impulser, som 

samspillet giver. Det er den individuelle psykologiske bearbejdelse.  Den sidstnævnte 

proces indeholder et indhold og en drivkraft. Det, der læres, er indholdet. ”Man kan 

ikke meningsfuldt tale om læring, uden at der er et læringsindhold, et eller andet der 

læres” (Illeris:2011:37). Det essentielle er, at læringen altid taler om nogen, der lærer 

noget, og det er denne tilegnelse af noget, der er indholdselementet i læringen. Dog 

skal der være en drivkraft for, at denne tilegnelse kan finde sted. Der skal være noget, 

der kan sætte tilegnelsesprocessen i gang og også gennemføre den. Drivkraften 

indeholder motivationen, følelserne og viljen i individet. Der er herved en todeling 

mellem det indholdsmæssige, kognitive, motoriske og fornuftsmæssige og det 

drivkraftsmæssige, motivationelle, følelsesmæssige og viljemæssige. Lige sådan ses 

der en todeling i individet og omgivelserne, der er integreret i en samspilsproces 

(Illeris:2011:38). 

Illeris arbejder med det, han kalder for læringens tre dimensioner også kendt som 

læringstrekanten (Bilag 1). De tre dimensioner er den indholdsmæssige og 

drivkraftsmæssige dimension, der omhandler den individuelle tilegnelsesproces og 

derefter er der den samspilsmæssige dimension, der omhandler de sociale og 

samfundsmæssige aspekter af læringen. Yderligere er trekanten omringet af en cirkel, 

der henviser til opfattelsen af, at læringen altid finder sted indenfor en 

samfundsmæssig rammesætning, der har afgørende betydning for 

læringsmulighederne (Illeris:2011:38-39). Læringens samspilsproces indeholder 

handling, kommunikation og samarbejde. Disse elementer er væsentlige i vores 

relation til omverdenen og relevante sociale sammenhænge og fællesskaber. På den 

måde bidrager processen til udviklingen af individet socialitet ”og evnen til at 

engagere sig og fungere hensigtsmæssigt i forskellige former for socialt samspil 

mellem mennesker.”(Illeris:2011:41-42) 

Læring skal selvfølgelig ses som en helhed og nogle af de kompetencer man får fra 

læringen, indgår i ens erfaringer med skoleenheden. Erfaringer har nogle elementer i 
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sig, der både er indholds- og erkendelsesmæssige, som individet tilegner sig og som 

tillægges en særlig betydning for en selv. Erfaringer kan også ses som en drivkraft, og 

man kan føle sig mere engageret følelsesmæssigt og motivationelt over for læring. 

Yderligere kan samspilsprocessen og forholdet mellem sig selv og den 

samfundsmæssige sammenhæng give erfaringer. Illeris fastslår at erfaring er 

”karakteriseret ved, at den på en væsentlig måde er helhedsorienteret i forhold til de 

tre dimensioner” (Illeris:2011:136). 

 

HISTORIEBEVIDSTHED 

Historiebevidsthed er ikke et nyt begreb, det har længe været taget i brug, men der 

kom især fokus på begrebet i 1979 med udgivelsen af Handbuch der Geshichtsdidaktik 

og det begyndte herefter også at dukke op i en dansk sammenhæng. Dette var ikke kun 

et enkelt nyt begreb, men hele to nye begreber, der skulle tages til overvejning. Her er 

der tale om historiebevidsthed og historisk bevidsthed, hvor det sidste er et 

underbegreb af det første. Siden hen blev der tilføjet endnu et begreb, nemlig 

historiebrug. Historiebevidsthed handler nemlig først og fremmest om, hvordan 

mennesker bruger historien i deres liv (Jensen:2010:7). 

 

Det er vigtigt at have med sig, at vi alle bliver formet af og selv er med til at forme 

historiske processer. Børn har, allerede fra de bliver født, en historie og de er en 

historie. Historien skal ses som en proces, der omhandler både fortiden, nutiden og 

fremtiden. Begrebet arbejder med, hvad det vil sige, at mennesker virker og lever i en 

proces i tid. ”At leve i tid betyder, at der altid vil være et før, et nu og et efter – når det 

ikke længere er tilfældet, lever man ikke længere” (Jensen:1996:15). Det betyder dog 

også, at man simpelthen ikke kan andet end at leve og virke i nutiden. Disse to 

definitioner skal samtænkes for at forstå, hvordan fortid og fremtid er nærværende i 

nutiden. Fortiden er tilstede i nutiden i form af erindringer og fortidsfortolkninger, og 

fremtiden er ligeledes tilstede i nutiden i form af forventninger. Der opstår derved en 

fortidsfortolkning, en nutidsforståelse og en fremtidsforventning (Jensen:1996:15).  

Mennesket bærer tiden og det historiske i en selv. Vi er alle både historieskabte og 

historieskabende. Den historieskabte del af individet skal ses i lyset af de forskellige 

former for historiebevidsthed, man kan tilegne sig og udvikle gennem samspillet med 

andre individer og den historieskabende del af individet kan ses ud fra de måder, man 
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kobler og bruger ens lærte fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og 

fremtidsforventninger i hverdagen (Jensen:1996:16). 

Dannelsen og omdannelsen af historiebevidsthed er en mental proces og derfor også 

en individuel proces. Eleverne skal finde ind til kernen af, hvad historien betyder for 

dem. Det betyder ikke, at læreren ikke kan hjælpe sine elever på vej.  

Når man som lærer skal videreudvikle elevernes historiebevidsthed, kan der tages 

udgangspunkt i tre forhold:  

1. At eleverne har et aktivt og produktivt liv uden for skolen, hvor de også lærer 

meget. 

2. At skolen skal strukturere og sætte læringen i en meningsfyldt kontekst og 

hjælpe eleverne med dette.  

3. At undervisningens indhold skal have relevans og betydning for eleverne. 

Deres livsverden skal være en del af undervisningen, og undervisningen skal 

have noget at sige og give igen til deres livsverden (Binderup:2007:47).  

 

Begrebet livsverden, som der arbejdes med i udviklingen af historiebevidsthed, har en 

vis relation til fænomenologisk filosofi og samfundsteori. Det går ud på, at mennesker 

ikke lever i en, men flere verdener. Livsverden er blevet defineret af Dan Zahavi4 som 

værende ”... den verden vi lever i. Det er den verden, vi i dagligdagen tager for givet, 

det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke 

stiller spørgsmålstegn ved”(Jensen:2004:90). Det er elevernes egen hverdag med både 

op- og nedture, familiebånd, strukturer, skolen, fritiden mm., der tages udgangspunkt i.  

 

Samlet set omhandler historiebevidsthed fire elementer: at erfare, erkende, orientere 

sig og forholde sig til for eksempel i en tidslig dimension eller blot tænke historisk. 

”Historie kan give en indsigt i kontinuitet og forandring over tid, der kan bruges til at 

forstå nutiden og tage bestik af fremtiden” (Pietras & Poulsen:2013:73).  

 

 

UNDERVISNINGSPLANLÆGNING 

                                                           
4 D. Zahavi (f. 1967), professor i filosofi på Københavns Universitet og leder af Danmarks Grundforskningsfonds 

Center for Subjektivitetsforskning.  
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I dette BA-projekt har jeg valgt at arbejde med den didaktiske relationsmodel af Hilde 

Hiim og Else Hippe i udarbejdning af undervisningsplanen. Dette planlægningssystem 

indeholder seks faktorer, der skal ses som et helhedssystem. Der arbejdes i 

kategorierne læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen og 

vurdering. I arbejdet med denne model kan man frit navigere mellem de forskellige 

faktorer – frem og tilbage – da de alle hænger sammen og påvirker hinanden. I denne 

opgave ligger jeg vægt på fire af faktorerne, selvom alle seks faktorer gør sig 

gældende indenfor planlægningen af undervisning. Disse fire faktorer er 

læringsforudsætninger, rammefaktorer, læreprocessen og mål.  

Man skal vel og mærke starte et sted og Hiim og Hippe kommer også med et bud på, 

hvor det er mest hensigtsmæssigt at starte, hvis man gør brug af helhedsmodellen. 

”Hensigten med al undervisning er læring, og læring er noget, der sker i eleven”(Hiim 

& Hippe:2008:31). Ergo ligger det nært at starte med elevernes 

læringsforudsætninger, da de er det hele helheden drejer sig om. Dette udgangspunkt 

finder jeg tiltalende, da eleven skal være parat til at modtage undervisning for, at 

læring kan finde sted. Det er her, man finder ud af, hvad det er, der interesserer eleven, 

hvad de kan på forhånd, hvad de har med sig fra anden undervisning, og hvad de skal 

have hjælp til under den nye læring. Med andre ord er det her motivationen skal 

afkodes, og læreren kan finde frem til det, der motiverer eleven til videre læring.  

 

Kategorierne rammefaktorer og læreprocessen ligger i arbejdet med uderummet. 

Rammefaktorerne er de forhold, der enten begrænser eller gør læring mulig. Det er 

samarbejdet mellem de værktøjer og redskaber, man har at gøre brug af, det er de 

læremidler, der skal bistå læreren i undervisningen, tiden, der er til rådighed i 

undervisningen og sidst men ikke mindst klasserummet og værkstedet. I denne 

kategori er det – i forhold til dette BA-projekt – væsentligt at kigge på tiden, der er til 

rådighed, rummet og de værktøjer, det rum indebærer, når man arbejder med 

uderummet som læringsrum (Hiim & Hippe:2008:28). Dertil at inddrage 

læreprocessen i uderummet er særledes relevant. Heri tænker jeg på de tanker læreren 

gør sig om selve læreprocessen. Hvad er det eleverne skal gøre, hvordan skal de agere 

i forhold til det underviste materiale, skal eleverne samarbejde og tage ansvar for 

noget af undervisningen og hvilken betydning det kan have at arbejde i sådan et rum? 
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Netop disse tanker er relevante i tænkningen af om uderummet gavner undervisningen, 

og – især i mit tilfælde – om Arbejdermuseets børneudstilling gør noget for elevernes 

motivation i forhold til historiefaget og om dette besøg har hjulpet på elevernes 

historiebevidsthed. Men når alt kommer til alt, er det målene for undervisningen, der 

skal afgøre om eleverne har fået nye færdigheder og kundskaber. Nogle af disse mål 

kan være langsigtede og andre mål kan være kortsigtede (Hiim & Hippe:2008:29). 

Arbejdet med elevernes historiebevidsthed er et langsigtet mål, da det er en udvikling, 

der foregår over hele deres skoleperiode, men der er også andre mål for 

undervisningen, der var mere kortsigtede, som jeg vil komme ind på senere i opgaven.  

 

Jeg har udelukkende valgt denne planlægningsmodel på baggrund af mit kendskab til 

modellen. Jeg blev først introduceret til denne planlægningsmodel på 1. år af 

læreruddannelsen, og jeg har haft brugt den efterfølgende i alle fire praktikker. Det er 

en god måde for læreren at få et helstøbt billede af sin undervisningsplanlægning og 

undervisningens gang, da man kommer igennem alle kategorierne. Man ved, at hvis 

man ændrer lidt i den ene kategori, skal man ind og tilpasse de resterende kategorier 

for at det helhedsorienterede billede falder på plads igen.   

 

Teoriernes betydning for udeskole 
I dette afsnit vil jeg kort redegøre for de tre begrebers indvirkning på udeskole-

begrebet, og hvordan der kan arbejdes med de forskellige begreber med uderummet i 

tankerne. Jeg kommer ind på, hvorfor udeskole kan være med til at motivere eleverne i 

højere grad ved hjælp af Ågård. Efterfølgende vil jeg sætte nogle ord på, hvorfor 

udeskole kan hjælpe på elevernes læring med særligt henblik på de tre dimensioner 

Illeris nævner samt hvordan denne læring kan gavne elevernes erfaringer med 

uderummet. Slutteligt vil jeg kommentere på, hvordan uderummet kan hjælpe 

historieundervisning i at imødekomme udviklingen af elevernes historiebevidsthed.  

MOTIVATION OG UDESKOLE 
De fleste skolemæssige opgaver har man som udgangspunkt ikke lyst til at lave. Der er 

sikkert noget, der er sjovere at lave, og hvis man derfor bruger lysten som en 

motiverende faktor for en elev, kan det ende ud i, at eleven ikke får lavet noget 

overhovedet. ”Motivation er noget, der formes af elevers konkrete, daglige møde med 
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skolen, og derfor er elevers tilgang til undervisningen ikke en kendsgerning, som man 

ikke kan ændre på [...] men noget, som lærere kan være med til at påvirke” 

(Ågård:2014:28). De to grundlæggende antagelser om motivation kan overføres til 

uderummet, da elevernes tilegnelse af viden kan skabes gennem oplevelser, 

handlinger, dialog og refleksion. Hvis eleven mangler den basale energi til at 

igangsætte en aktivitet, kan en styrkelse af elevens indre motivation være til gavn. 

Elevens tilhørsforhold i klassen kan ændres, når rammerne ændres for læringsrummet, 

og nogle af de roller, elever har påtaget i klasserummet, kan udviskes. Eleven oplever 

måske ikke det samme pres i uderummet som i inde-rummet og kan bedre slappe af og 

indgå i de sociale sammenhænge, der er vigtige i opretholdelsen af et tilhørsforhold. 

Elevernes kompetence i at løse en opgave kan blive styrket af uderummets 

arbejdsmetode, hvor forberedelsen ligger i klasselokalet, eleverne ved på forhånd, 

hvad det er, de skal ud til og hvad de skal lave, og deres læringsforudsætninger bliver 

prioriteret. Man skal som lærer se det nyttige og det værdifulde i, at alle elever ikke er 

ens. På den måde har alle elever mulighed for at vokse og udvikle sig fra sit eget 

ståsted. Deres kompetencer i løsningen af opgaven bliver effektifiseret i det nye 

uderum på baggrund af arbejdet hjemmefra. Opfølgningen bliver efterfølgende mere 

levende, da de har erfaret på egen hånd, hvordan det var at arbejde i et nyt læringsrum. 

I inddragelsen af uderummet er visse elever socialt stærke og er glade for forandringer, 

andre elever oplever måske angst eller en svær tilpasning til det nye læringsrum, men 

tilhørsforholdet kan give disse elever nogle positive erfaringer i uderummet.  

 

Denne synsvinkel på begrebet motivation viser altså, at motivation er et resultat af 

erfaringer og at den både kan påvirkes og øges af for eksempel lærere eller andre 

dedikerede voksne. Disse tre behov kan både variere over tid og personer som over fag 

i skolen eller uderummet.  

 

LÆRINGSTREKANTEN OG UDESKOLE 
Læringstrekantens samspilsproces afhænger, som nævnt før, af individets samspil med 

den sociale og materielle omverden. Dette samspil kan gøre sig gældende for to 

forskellige niveauer. Der er selvfølgelig den sociale og nære omverden, hvor 

samspillet finder sted i klasselokalet med elever, man kender, for eksempel når man 
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arbejder i grupper, men der er også den mere samfundsmæssige omverden, hvor der 

sættes nogle præmisser for samspillet. Disse præmisser kan være lokalitet, redskaber 

eller materialer, der indgår i undervisningen.  I denne proces omtaler Illeris tre vigtige 

ord, der beskriver denne proces, nemlig handling, kommunikation, og samarbejde. 

Disse tre ord er vigtige elementer i vores relation til omverdenen og kan sættes i 

forbindelse med den sociale udvikling i form af fællesskaber. Denne proces kan 

bidrage til, at eleven ”engagere sig og fungere hensigtsmæssigt i forskellige former for 

socialt samspil mellem mennesker”(Illeris:2011:42). Disse tre ord er alle 

betydningsbærende, men det vigtigste er at bruge dem indbyrdes i samspillet. Hvor 

uderummet kalder på handling og samarbejde i form af opgaver, der skal løses i 

grupper, et rollespil, der skal øves, så kalder klasseværelset mere på kommunikationen 

og forståelsen af opgaverne, der er blevet løst. Med denne betragtning for øje kan 

uderummet sagtens være et spændende supplement til klasseundervisningen og 

selvfølgelig omvendt. De erfaringer eleverne kan få ud af ude-undervisningen tilegner 

nemlig også eleverne en mere helhedsmæssig læring, da læreprocessen og 

rammefaktorerne skifter mellem de to læringsrum. Erfaringer er noget, der oftest sker i 

en social proces, og de kommer af de påvirkninger omgivelserne har. Denne tilgang til 

læring kan vise sig effektiv, når man arbejder med undervisning i uderummet og de 

erfaringer eleverne får, når de agerer i andre sammenhænge end i klasselokalet. 

Yderligere kan uderummet have en positiv indvirkning på elevernes drivkraft i forhold 

til historieundervisningen, når læreprocessen, rammerne for undervisningen og 

læringsresultatet ændres. Uderummet kan netop være en fordel, når 

tilegnelsesprocessen skal sættes igang og gennemføres.   

 

HISTORIEBEVIDSTHED OG UDESKOLE 
Arbejdet med historiebevidsthed hos elever kan ikke udelukkende isoleres til 

undervisningen. Der er en række elementer uden for skolen og undervisningen, der 

skal medtænkes i denne udvikling. I følge Marianne Poulsen har børn og unge 

mennesker også en eksistens uden for skolen. Skolen, og den undervisning eleverne 

får, er kun en del af deres liv og deres livsverden. Den er måske større for nogen end 

andre, men den er der stadig. Elever har, ligesom voksne en tendens til at tænke på 

andre ting, imens de modtager undervisning. Hverdagens glæder og bekymringer kan 
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fylde ligeså meget i et barns hoved som i et voksens og alt efter, hvordan dagen 

forløber og hvad den bringer med sig i form af fag, emner, arbejdsformer, hændelser, 

frikvarterer og samtaler kan det både aktivere og passivisere bestemte erindringer. 

Dagligdagens erindringer kan især bruges i historiefaget, hvor der arbejdes med 

fortællende historier. Arne Jordet5 har skrevet Klasserommet utenfor, hvor han belyser 

brugen af uderummet i historieundervisningen. Historien er tilstede i ethvert lokal 

samfund, og ofte har mange elever et forhold til den historie, der befinder sig i det 

område, de bor i. Historien er tilstede i landskabet og ved at opsøge disse levende 

kilder har man som lærer og elev mulighed for at formidle historien så autentisk som 

muligt. Det giver historiefaget relevans og det bliver mere virkelighedsnært for 

eleverne. Der er tre kategorier i uderummet, som historiefaget kan tage i brug.  

1. De fysiske omgivelser: Der tages udgangspunkt i de fysiske omgivelser i det 

lokal samfund eller landskab, man befinder sig i. Det kan være bygninger, 

arkæologiske fund, mindesmærker, museer, kirkegårde, statuer mm., der kan 

bidrage til historiefaget både konkret og gøre det mere jordnært for elever at 

forholde sig til. Disse steder giver læreren en god mulighed for at 

implementere fortællinger, om hvordan det var, og give eleverne et indblik i en 

tid, der engang var, og gerne i kombination med rollespil.  

2. Historiske dokumenter: Historiske dokumenter, der er tilgængelige for lokal 

samfundet, for eksempel kirkebøger, aktiver til museer, aviser eller 

kommunens arkiv.  

3. Lokale personer: I alle samfund lever der personer med lokalhistoriske 

kundskaber. Heri tænkes der blandt andet på pensionister eller andre personer 

med lokalhistoriske ressourcer. Disse kan blandt andet interviewes og berette 

om tidligere tiders hændelser i lokal samfundet.  

Det at opsøge bestemte steder med bestemte historiske hændelser knyttet an til sig, at 

se en udstilling om en bestemt tidsalder og gennemføre aktiviteter og interviewe 

mennesker er en del af historiefagets metoder. På baggrund af uderummet kan de her 

udvikle deres evner til at anvende nogle af historiefagets metoder. Her kan de selv 

være med til at konstruere deres egne historiekundskaber. De udvider deres ”vide-at”-

                                                           
5 Arne Jordet (f. 1953), har en doktorgrad i pedagogikk (dr.philos.) fra Universitetet i Oslo 2007, Høgskolen i 

Hedmark, Norge 
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kundskab fra lærerbogen til en ”vide-hvordan”-kundskab ved at bruge metoderne i 

historiefaget (Jordet:2010:250-251). 

Undersøgelsesdesign 
I min undersøgelse om hvorvidt uderummet kan have en positiv indvirkning på 

elevernes motivation for historiefaget og for udviklingen af deres historiebevidsthed 

har jeg gjort brug af fire former for tilgange til indsamling af empiri. Jeg bruger 

observationer af min undervisning, et fokusgruppeinterview med 5 elever samt et 

interview med Linda Nørgaard Andersen fra Arbejdermuseet I min 4. års praktik var 

jeg på en københavnsk folkeskole og i denne periode stod jeg for 

historieundervisningen af to 4. klasser. Her underviste jeg i Arbejder- og børneliv i 

slutningen af 1800-tallet. Det er på baggrund af mine timer i de to 4. klasser, at jeg har 

indsamlet min empiri. Yderligere har jeg suppleret min undersøgelse med en 

evalueringsrapport om udeskoleprojektet på Grønhøjskolen i Randers (Link 5), der 

kan være med til at frembringe nogle af de udfordringer, der kan være ved at 

implementere udeskole.  

OBSERVATION 
Forud for praktikken havde jeg bestemt mig for at bruge især én metode til indsamling 

af empiri; observationer af mine lektioner og besøg på Arbejdermuseet (Bilag 3). Jeg 

indså, at det var sværere end som først beregnet for mig at indsamle og bearbejde disse 

observationer, når jeg selv underviste. Grundet denne problemstilling lavede jeg et 

observationsark med bestemte punkter for mine medstuderende at fokusere på, når jeg 

underviste. Det fungerede godt i praksis, og blev et tilbagevendende koncept under 

praktikken. På baggrund af disse observationsark har jeg formuleret nogle 

observationer til dette BA-projekt. Yderligere var jeg selv med til at observere ved 

hjælp af observationsark på Arbejdermuseet, da eleverne skulle igennem en udstilling 

sammen med en underviser fra skoletjenesten. Disse har jeg også nedskrevet i en 

observation. Jeg fandt denne måde at arbejde på særdeles effektiv, da mine 

medstuderende havde noget konkret at observere på, dog med plads til andre mere 

spontane indfaldsvinkler, de fandt undervejs i undervisningen, som vi ikke havde 

medregnet i processen. Disse observationer var af kvalitativ karakter, da man får et 

indblik i en aktuel adfærd i et klasserum og i et uderum. De indeholder forholdsvis få 

individer, i dette tilfælde en 4. klasse i en dansk folkeskole, der giver et mere 
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følelsesmæssigt præg på observationerne. Ulempen herved er dog, at man nemmere 

kan få sin egen subjektive tolkning på observationerne, da man selv kun er menneske, 

og måske opfatter man som observatør på en anden måde, end en anden observatør 

ville gøre. Dog mener jeg, at jeg har forsøgt at holde mig så neutral som muligt i 

omskrivningen af disse observationsark til de aktuelle observationer.  

 

FOKUSGRUPPEINTERVIEW 

Min empiri bliver yderligere underbygget af et fokusgruppeinterview (Bilag 4) med 

fem elever fra de to 4. klasser om historieundervisningen. Dette blev foretaget efter 

endt undervisningsforløb med opfølgende spørgsmål til emnet, undervisningen, deres 

holdning og motivation i forhold til historiefaget. Fokusgruppeinterviewet er udført på 

baggrund af Kvale og Brickmann’s beskrivelse af, hvordan et fokusgruppeinterview er 

sat op. Det består oftest af seks-ti personer og en moderator. Interviewet har en ikke-

styrende interviewstil, hvor idéen er at få så mange synspunkter frem som muligt i 

gruppe-samspillet. Moderatoren står for at præsentere emnerne, der skal snakkes og 

diskuteres om og eventuelt lette ordvekslingen. Moderatoren skal yderligere skabe en 

atmosfære, hvor gruppen føler sig tryg ved at dele og udtrykke personlige og 

modstridende synspunkter på det, der diskuteres. Fokusgruppen skal ikke 

nødvendigvis komme til enighed om problemstillingerne eller fremstille løsninger på 

dem, samtalen bruges mere for at få så mange forskellige synspunkter frem som 

muligt (Kvale & Brinkmann:2009:170). Interviewformen består oftest af seks-ti 

personer, men i dette fokusgruppeinterview valgte jeg kun fem elever, da de er 

forholdsvis unge, og måske ikke har haft erfaring med sådanne former for interview 

før. Interviewet bar også præg af, at de ikke bare sådan talte frit, men lige skulle se, 

hvem og hvad den anden sagde, inden de svarede. Dette fokusgruppeinterview er 

blevet transskriberet efter bedste evne af undertegnende.  

 

COMPUTERSTØTTET INTERVIEW 
Andre former for interview bliver mere og mere brugt. I dag behøver man ikke at 

sidde ansigt til ansigt for at kommunikere. Et computerstøttet interview kan laves på 

baggrund af en email-korrespondance. Dette medfører et ”asynkront samspil” (Kvale 
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& Brinkmann:2008:169). Dette er et samspil, hvor intervieweren skriver nogle 

spørgsmål, venter på et svar, og derved bruge disse korrespondancer som interview 

uden at have siddet over for hinanden. En af fordele ved sådan et interview er, at det 

transskribere sig selv, da det hele er nedskrevet igennem korrespondancen. Ulemperne 

på den anden hånd er indlysende, og som Kvale og Brinkmann påtaler det ”både 

interviewer og interviewperson bør være relativt dygtige til skriftlig kommunikation, 

det formidlede samspil indfører en potentielt ufrugtbar reflektiv afstand uden stikord 

fra kroppe og talesprog, og det kan være vanskeligt at generere righoldige og 

detaljerede beskrivelser”Kvale & Brinkmann:2008:169). Dette fandt jeg ikke 

problematisk og på baggrund af min problemformulering var det essentielt for 

opgaven også at have empiri fra skoletjenesten, hvilket resulterede i en email-

korrespondance med Linda Nørgaard Andersen fra skoletjenesten på Arbejdermuseet 

(Bilag 5). Korrespondancen varede over en længere periode og endte i 10 spørgsmål 

formuleret på baggrund af samtalen og på fokusgruppeinterviewet med eleverne. Jeg 

mener, at det er interessant at se, hvad en underviser fra Arbejdermuseet og en 10-årig 

dreng eller pige har svaret til samme spørgsmål. Dette har også stor relevans for den 

videre diskussion denne opgave vil frembringe.  

 

Analyse  
I analysen af dette BA-projekt vil jeg sætte fokus på både udfordringerne og 

mulighederne ved implementere udeskole som en del af hverdagen i danske 

folkeskoler. Dette vil jeg gøre ved at sætte inde-skole – den ’normale’ skoledag – op 

mod udeskole-begrebet. I den forbindelse har UdeskoleNet (Link 4) delt en 

evalueringsrapport om udeskoleprojektet på Grønhøjskolen (Link 5). Det er denne 

rapport jeg tager udgangspunkt i, når jeg analysere de forskellige udfordringer, der kan 

være i udførelsen af udeskole-begrebet. Yderligere vil jeg analysere på mulighederne 

for udeskole på baggrund af min valgte teori om motivation og læringstrekanten samt 

om uderummet kan have en indflydelse på elevernes historiebevidsthed. 

 

Udfordringerne ved udeskole 
Evalueringsrapporten (Link 5) om udeskoleprojektet på Grønhøjskolen i Randers har 

siden den spæde start i 2006 arbejdet på at implementere udeskole-begrebet i den 
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almindelige skoledag. Eleverne skal mindst have en dag om ugen, der foregår ude og i 

overensstemmelse med begrebet. På baggrund af denne rapport og særligt deres 

evalueringsspørgsmål forsøger jeg at komme med nogle helt konkrete udfordringer 

ved implementeringen af udeskole som blandt andet er tiden, rammerne – herunder de 

forenklede fælles mål og historiekanonen, den nye skolereform og omgivelserne, der 

udgør uderummet. Disse fokuspunkter bliver stillet op ved siden af den almindelige 

hverdag i en dansk folkeskole også forstået i ordet inde-skole igennem den didaktiske 

relationsmodel af Hiim og Hippe.  

 

Elevernes læringsforudsætninger er som oftest forskellige, og der skal tages mest 

muligt hensyn til alle former for læring, det kan alle lærere skrive under på. Med det 

sagt er udeskole et begreb, der skal passe ind i en allerede dybt integreret 

undervisningsdag i den danske folkeskole. Umiddelbart kan udeskole-begrebet ikke 

egne sig til alle typer af børn, ligesom ingen andre undervisningsformer kan dække 

alle elever ind læringsmæssigt. Man kan variere sin undervisning nok så meget, men 

på visse tidspunkter i ens lærer-karriere vil man opleve, at man ikke kan nå alle elever 

på samme tid eller også kun inden for en meget kort tid. Nogle elever er mere auditive, 

visuelle eller kinæstetisk anlagt overfor læring. En elev, der ikke har de rette 

forudsætninger for et mere åbent og mindre rammefast læringsrum, kan måske ikke 

helt finde sin rolle i et nyt læringsrum, som uderummet indbyder til. Dette så jeg flere 

eksempler på i min praktik, hvor særligt en dreng var faglig stærk i klasselokalet, men 

aldrig fandt sin rette plads på Arbejdermuseet. 

 

Al læring tager tid, og hvis der er noget, vi som lærere ikke har nok af, så er det tid. 

Min erfaring, der består af fire praktikker og tre forskellige vikarjobs, fortæller mig, at 

udeskole begrebet er en enorm arbejdsproces, der kræver tid og planlægning. I 

rapporten, der er fra 2011, nævnes der, at alle lærere i skolepraksissen bliver sendt på 

et kursus, hvor de introduceres til udeskole og arbejdsmetoderne, men selv et kursus 

kan ikke tage den ekstra belastning af skulderne, som begrebet kræver. På nuværende 

tidspunkt finder jeg det svært, at skolerne skal finde overskuddet med den nye 

skolereform, der ligger ekstra pres på lærerene i form af længere skoledage, 

lektiecaféer, flere møder, teammøder og mindre tid til forberedelse – hvis man skal 
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overholde fastsatte arbejdstider.  Ydermere er historiefagets tidsramme i forvejen lille. 

En-to undervisningstimer om ugen er, hvad historiefaget har at arbejde med i 

folkeskolens struktur, som den er lige nu. Det vil kræve meget af et lille fag, der i 

forvejen ikke har meget plads i skemarammen og planlægningen af en sådan 

undervisning vil betyde meget i denne sammenhæng. Grunden til, at jeg i praktikken 

kunne planlægge en tur to gange til Arbejdermuseet, var, at praktiklæreren havde 4. 

klasse hele dagen om mandagen i henholdsvis historie og billedkunst. Hans timer var 

derfor nemmere at konvertere til historietimer end hvad det normalt er, når man tager 

eleverne ud en hel dag.  

 

En anden udfordring ved implementeringen af udeskole kan være at følge de 

rettesnore, der er udgivet af Undervisningsministeriet. I forvejen kan lærere føle sig 

presset af at skulle nå et bestemt pensum og De Nye Forenklede Fælles Mål i 

historiefaget (Link 2), og oveni det at skulle bruge tid på at tilrettelægge 

udeundervisning, så det gavner flest mulige elever. Yderligere er historielærere 

forpligtede til at følge så meget af historiekanonen som muligt i løbet af 

undervisningernes gang, og at skulle implementere en udeskole-dag om ugen kan godt 

komme i klemme med opnåelsen af pensum inden eksamen på 9. klassetrin. Op imod 

eksamenerne kunne man også godt forestille sig, at presset lå mere på den boglige 

undervisning end på en dag med udeundervisning, da presset for også at score så høje 

karaktere som muligt på landsplan er med i billedet. Hvis et projekt som udeskolen 

skal bestå, skal man jo også kunne vise klare og gode resultater rent eksamensmæssigt.  

 

En af de store udfordringer som uderummet bringer, er de faste rammer, som 

undervisningen er kendt for. En elev ved, hvornår han skal sidde stille og være klar i et 

undervisningslokale. Hvis en elevs læringsforudsætninger ikke er tilstrækkelige, kan 

eleven måske ikke finde ud af at befinde sig i et nyt læringsrum. Der opstår måske en 

masse nye rammer, der kan virke overvældende (her vil jeg referere til ovenstående 

observation) og med den nye skolereform og inklusionen kan det måske skabe nogle 

situationer, hvor elever ikke får de rette kompetencer eller har de rette kompetencer til 

at begå sig i løsere rammer end i klasseværelset. Forskning viser nemlig, at en tydelig 
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rammesætning i klasseværelset er en nødvendig ramme i støttende undervisning 

(Ågård:2014:21).  

En anden væsentlig udfordring er økonomien. Det koster mange penge at få både 

midlerne, materialerne, kurserne, efteruddannelsen og lønnen af medarbejderne til at 

løbe rundt. Det vil kræve en god samarbejdspartner for at finansiere et projekt som 

udeskole samt et muligt samarbejde med kommunen og andre fonde for at kunne 

dække det finansielle budget for sådan et projekt. Et andet alternativ kunne være en 

form for opbakning fra forældrene, det kan være et samarbejde eller et økonomisk 

tilskud til deres børns uddannelse.  

 

En sidste udfordring for udeskole-begrebet, som jeg ser det, er definitionen på 

udeskole. Man vil sagtens kunne argumentere for, at udeskole kun skal gælde 

undervisning udenfor i naturen. Midlertidigt dækker begrebet også over undervisning 

uden for skolens miljø. Det vil sige, at al undervisning uden for skolen er dækkende 

under begrebet, selvom undervisningen foregår indenfor mellem fire vægge og en 

underviser, der måske holder et oplæg, som læreren ville gøre i undervisningen i 

klasseværelset, stille en opgave og efterfølgende have en opfølgning på, hvordan 

eleverne har løst opgaven og hvilket resultat de har fået. Dette kan i princippet også 

indgå i begrebet udeskole, og så er vi ikke så langt fra en mere varierende 

undervisning end en egentlig udeskole. 

 

I dette afsnit gives der tydeligt udtryk for, at udeskole kræver en del pædagogiske og 

didaktiske refleksioner for at kunne lykkes. Fra starten af skal man gøre det klart for 

de involverede, at der skal være en sammenhæng mellem de didaktiske kategorier som 

læreprocessen, rammefaktorerne, mål, indhold, læringsforudsætninger mm. Hvis disse 

elementer bliver bygget ordentligt op og støtter hinanden er muligheden og potentialet 

for udeskole klarere.  

 

Analyse – udeskolens muligheder 
Nogle af de muligheder uderummet har at tilbyde undervisningen i den danske 

folkeskole er ret lige til. De går ud på det alle lærere gerne vil opnå i deres 

undervisning og udviklingen af deres elever igennem deres skolegang. En af de ting, 
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som mange lærere sikkert vil kunne nikke genkendende til, er, at elever har lettere ved 

at lære en bestemt ting ved at arbejde konkret med det, man skal lære. Hvis man for 

eksempel skal vide noget om bestemte bygninger i København, tager man på en 

byvandring eller hopper på kanalrundfarten. Her ser man de konkrete bygninger, der 

tales om, og der lagres et billede af bygningen i hovedet. Her vil den hurtige måske 

sige, at man sagtens kan finde billeder af disse bygninger, men for elever kan det give 

mening at se det i virkeligheden. At stå ved siden af det, at røre ved bygningen og få 

fortalt historien om opførelsen af bygning, hvad den blev brugt til og hvem der opførte 

den kan gavne den historiske metode i faget. I fokusgruppeinterviewet nævner nogle 

af eleverne de fire porte, man kunne komme ind og ud af i datidens København. Det 

var tydeligt at høre på dem, at det var noget, de havde fået fortalt i undervisningen, 

men ikke helt selv kunne placere.  

”Elev 5: Der var også de der porte. Amagerport og Nørreport ... 

Elev 3: Og Østerport 

Elev 4: Ja, og Vesterport. 

Interviewer: Ja, hvordan byen ligesom var indkredset inde bag nogle murer. 

Man skal jo faktisk ikke særlig langt op, faktisk lige i starten af Christianshavn, 

der har Amagerport været. 

Elev 5: Mmmhh..”(Bilag 4) 

 

De havde ikke et indre billede af, hvor disse porte havde været. Hvis eleverne derimod 

havde stået på fortorvet mellem Amager og Christianshavn og havde hørt om 

fortællingen om Amagerport, og hvordan man skulle stå tidligt op for at komme ind 

med sine varer til grøntorvet, ville der måske have været en snert af indre motivation 

og en tydeliggørelse af, hvor dette fandt sted. Det var tydeligt, at svarene var præget af 

den ydre motivation og deres tro på, at det var det, jeg gerne ville høre. De ville gerne 

have, at jeg vidste, at de havde hørt efter min time, men usikkerheden ligger i om 

hvorvidt de helt kan sætte sig ind i, hvor portene var opført, selvom der var billeder, 

der hjalp dem på vej. En anden ting uderummet kan tilbyde er, at man husker bedre 

det, man har lært, når det bliver knyttet an til en konkret oplevelse eller aktivitet. Der 

var en stigende motivation for at skrive en fortælling efter besøget på Arbejdermuseet 

end inden vi tog afsted, da de havde nogle erfaringer, at bygge deres fortællinger på. 

 

Undervisning udenfor klassens fire vægge kan nemmere foregå uden begrænsninger. 

En tendens i dagens undervisning, ifølge Inge Regnarsson og Klaus Bruun, er en 
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afgrænsning og ensartet rammesætning, der kan gå ud over kvaliteten af 

undervisningen. Dét at undervise ude stiller både krav til at arbejde med andre 

arbejdsmetoder, undervisningsformer og organisering af selve undervisningen. 

Læringsmiljøet bliver derved udfordret, fordi når man kigger på klasseværelset og 

uderummet, dukker der nogle afgørende forskelle op. Arkitektonisk sætter 

klasseværelset meget fokus på læreren og hans formidler-rolle. Rummet fremmer 

nemlig lærerens position og placering og kan til tider undertone betydning af det 

fysiske klasserum. Hvor det derimod er stort set omvendt i uderummet. I uderummet 

er det fysiske rum i højsædet og gør krav på vores opmærksomhed, fordi det taler 

stærkere end et sløret klasserum, der har påvirkninger fra forskellige elementer.   

 

Inden for klasselokalets fire vægge indgår læreren såvel som eleverne altså i 

forskellige roller. Ved at implementere uderummet ses både eleverne og lærerne sig 

selv i nye roller, der kan være med til at eleverne i højere grad overtager lærerens 

adfærd, værdier og holdninger. Læreren skal i uderummet også reflektere over sin 

egen rolle, da fokusset ikke ligger på lærerens formidler-rolle, men på uderummets 

påvirkninger eller en underviser på en kulturel institution, der har større ekspertise på 

det givne emne. I en vekselvirkning mellem inde-rummet og uderummet kan det 

endda gøre en forskel på forholdet lærer og elev imellem, samtidig med at det kan give 

nogle elever et pusterum fra deres rolle i klasselokalet. Her tænkes der også på 

elevernes læringsforudsætninger. Som lærer skal man altid forsøge at planlægge sin 

undervisning, så den rammer alle elever. Man skal som lærer se det nyttige og det 

værdifulde i, at alle elever ikke er ens. På den måde har alle elever mulighed for at 

vokse og udvikle sig fra sit eget ståsted.  

 

UDESKOLE OG MOTIVATION 
Praktikperioden på 4. årgang startede med lidt tumult. Lærerne stod over for en ny 

fagfordeling og vi skiftede derfor praktiklærer i slutningen af december, inden 

praktikken startede. Det resulterede i, at vi fik frie tøjler i form af undervisningens 

emne, materialer, redskaber mm., og valgte derfor på baggrund af dette at lave et 

undervisningsforløb uden for det vante bogsystem. I klasserne arbejdede de ellers med 

bogsystemet Ind i Historien 4, men i løbet af undervisningsgangene blev det tydeligt, 
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at eleverne fandt denne form for undervisning mere spændende. Undervisningen var 

tredelt i form af undervisning hjemme i klasselokalet, undervisning på Arbejdermuseet 

og slutteligt undervisning i klasselokalet igen. Denne form for undervisning er præget 

af uderummets betydning for elevernes læring. De første to lektioner bar tydelig præg 

af, at eleverne godt kunne lide at have historie (Bilag 3, observation 1), men de havde 

svært ved at igangsætte sig selv. Efter hver gennemgang af opgaverne måtte jeg ned til 

mange af eleverne og forklare opgaven igen. Elevernes manglende energi til at starte 

en opgave var et stort problem, og det var tydeligt, at der skulle ske noget, der kunne 

ændre undervisningens gang. Det var svært at se, hvordan vi sammen skulle nå de mål, 

der var opstillet for undervisningen, og elevernes indre motivation skulle vækkes, hvis 

de i sidste ende skulle ende ud med en fortælling som slutprodukt. 

 

Uderummet kan hjælpe til, at eleverne får udviklet de menneskelige basale behov som 

selvbestemmelsesteorien arbejder med. Rammerne for uderummet kan være med til at 

give eleverne en følelse af at kunne mestre en opgave, da der ikke ligges op til, at man 

skal bruge papir og blyant, men derimod løse opgaver på baggrund af ens viden og 

erfaring om emnet. Uderummet ligger op til opgaveformuleringer med bevægelse i 

form af rollespil, labyrinter og andre fysiske aktiviteter, der hviler på andre 

kompetencer end de boglige, der oftest findes i klasseundervisningen. De mindre 

boglige elever har her i uderummet helt andre kompetencer at tage i brug og de elever 

kan få en positiv oplevelse, hvor de føler, at de har de rigtige færdigheder og nok 

viden til at løse opgaven. Dette viste sig på Arbejdermuseet (Bilag 3, observation 2), 

hvor der blandt andet var rift om at komme til at cykle på budcykel, imens man så en 

film om Københavns gader i starten af 1900-tallet eller spille et spil, hvor man skulle 

forestille sig at være på en fabrik og sortere ølflasker på tid. Et af de helt store 

trækplastre var købmandspladsen, hvor eleverne kunne lege købmand. Disse opgaver 

appellerer til deres børnesjæl samtidig med, at de opnår kompetencer inden for 

historiefaget. Eleverne blive udfordret på et passende niveau i uderummet, der 

indeholder både boglige og fysiske færdigheder, der kan tænde lysten og motivation 

for historiefaget. Ydermere kan samarbejdet i uderummet skabe en tryghed og en 

sikkerhed i klassedynamikken. På museet arbejdede eleverne i grupper med opgaver, 

der sagtens ville kunne ændre på gruppedynamikken og deres forhold til hinanden 
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elev-elev imellem. Særligt i en gruppe var dynamikken særdeles god og man kunne 

mærke, at de oplevede en tryghed hos hinanden. De skulle spille en familie i et 

rollespil, hvor eleverne klædte sig ud, lavede deres stemmer om, og indgik i de roller, 

som havde de hele tiden været i disse. Det tilhørsforhold, som er vigtigt at skabe for at 

gøre plads til selvbestemmelsen, var tilstede i undervisningen på museet, og de 

opgaver, de ville have lavet hjemme i klasselokalet, ville ikke have ramt de samme 

højder. Eleverne oplevede en følelse af at være involveret i noget. At skabe noget 

sammen i de nye roller var motiverende for eleverne, og noget de blev ved med at 

vende tilbage til i timerne efter. De var selv med til at kontrollere undervisningen, da 

der ikke var en underviser ved dem hele tiden, men i stedet nogle opgavespørgsmål, 

der skulle løses, inden de skulle ud i nye grupper.  

 

I forhold til den indre motivation virker uderummet med særligt henblik på 

Arbejdermuseet som et oplagt sted at tage hen for at løfte elevernes vilje og lyst til 

læring. Følelsen af at ”det her kan jeg godt’ og ’jeg har selv indflydelse på det her’ 

bliver i stigende grad udfordret og med god grund, da uderummet stiller nogle andre 

betingelser end inde-rummet. Kompetencen, tilhørsforholdet og selvbestemmelsen som 

Ågård pointerer i hendes bog bliver altså imødekommet i undervisningen på 

Arbejdermuseet. De oplever måske en indre glæde ved det videre arbejde i 

historieundervisningen, da de har de positive oplevelser med fra turen uden for 

klasserummet, og har mere lyst til at deltage i undervisningen på baggrund af deres 

egen interesse for undervisningen end hvis det udelukkende var den ydre motivation, 

der drev værket.  

” ...Jeg blev meget inspireret af alt det I lærte os, fordi nogle gange så 

forestiller jeg mig Danmark i gamle dage, hvordan de levede og alt det der, jeg 

synes, at det var rigtig sjovt.” (Bilag 4, Elev 1) 

 

Motivation er en kvalitativ størrelse, en dynamisk og situationsbestemt tilstand, og 

nogle elever bliver mere motiveret af skiftende undervisningsstrukturer, der gør, at 

undervisningen bliver mere varierende. Det skal dog medtænkes, at på trods af mine 

observationer, var der også andre elever, der ikke fungerede efter hensigten i 

uderummet, der ikke fik meget ud af museets rundvisning og undervisning. Dette 
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skyldes måske ønsket om en anden undervisningsstruktur eller at læreprocessen eller 

rammerne ikke tilgodeså ham/hende. Dette kommer jeg ind på i senere afsnit om et 

mere kritisk syn på udeskole-begrebet.  

 

UDESKOLE OG LÆRINGSTREKANTEN 
Eleverne i praktikken var vant til en meget ensartet undervisning i historiefaget, og 

vores måde at undervise på, var meget anderledes end den, de havde været vant til.  

”Elev 1: Ja, det er rigtig sjovt at lære noget andet i stedet for hele tiden at 

skulle kigge i historiebogen, fordi med vores gamle historielærer, der skulle vi 

hele tiden læse og læse og læse. Og vi fik ikke noget ud af det.  

Elev 4: Jeg kunne ikke engang huske det dagen efter.  

Interviewer: Der fik I bare til opgave at I skulle læse 

Alle: Jaaaaa... 

Interviewer: Og var det det? Og I skulle ikke lave mere end det? 

Elev 1: Så skulle vi skrive, hvad vi havde læst.” (Bilag 4) 

 

I disse udtalelser finder man ikke meget af den drivkraft, Illeris omtaler, når man skal 

lære noget vigtigt. Faktisk udtaler en af elever direkte, at han ikke får noget ud af den 

slags undervisning. Begge læringsprocesser er ikke eksisterende, da samspilsprocessen 

mellem eleven og sine omgivelser, herunder læreren, ikke er optimal. Læreren synes 

ikke at have bemærket problemet, eller også har han ikke midlerne til at ændre på 

strukturen i undervisningen. Eleven er opmærksom på, at denne undervisningsform 

ikke gavner hans læringsproces, og drivkraften, motivationen, for læring har sværere 

gennemslagskraft. I samspilsprocessen indgår omverdenen og individet i enhver 

læringsproces, og med dette for øje må udeskole passer ind i dette mønster. Udeskole 

lægger vægt på samarbejdet mellem inde-rummet og uderummet, så eleverne oplever, 

at der er en sammenhæng mellem undervisningen ude som inde. Disse påvirkninger, 

som samspillet giver, igangsætter tilegnelsesprocessen, hvor eleverne oplever, at 

indholdet bliver mere levende og det resulterer i en drivkraft for det lærte.  

 

Læringstrekantens samspilsproces ligger op til handling, kommunikation og 

samarbejde i en social kontekst. I elevernes udvikling af disse kompetencer havde det 

måske været nok at lave noget lignende i et klasseværelse, da de i forvejen hungerede 

efter en anderledes undervisning, men uderummet kan have visse fordele, når yngre 

elever skal samarbejde. I klasselokalet ved alle, hvordan man skal agere og være 
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overfor hinanden, men de ændrede fysiske rammer i uderummet kan være med til at 

udvikle eleverne i mere hensigtsmæssig retning i forhold til det sociale samspil, der er 

mellem mennesker. Eleverne skal dannes til demokratiske medborgere i et samfund, 

der bygger på samspillet mellem skoler, uddannelser, jobs mm. Begrebet udeskole kan 

have en positiv indflydelse på elevers måde at samarbejde, da de fysiske omgivelser 

aldrig er de samme, hvorimod klasserummet er det samme hver eneste dag. De får 

brugt deres erfaringer med samarbejde og kommunikation i forskellige lag, der giver 

eleverne en mere helhedsorienteret læring, hvor uderummet bringes i spil. Det er uden 

for skolens rammer, at eleverne skal slå de senere, vigtige slag for deres egen 

eksistens.  

 

I arbejdet med udeskole bliver elevernes erfaringer med og om uderummet udfordret.  

Alle elever er forskellige og har forskellige læringsforudsætninger for at løse en 

opgave. Nogle forstår opgaven med det samme, hvor andre måske skal have en 

forklaring og et eksempel. I brugen af uderummet kommer elevernes forskellige 

erfaringer gruppearbejdet til gode. På Arbejdermuseet skal de i grupper løse nogle 

opgaver, der kræver, at de bruger både deres individuelle og fælles erfaringer. Nogle 

af eleverne havde været igennem udstillingen før med deres SFO, og for andre var det 

nogle helt nye rammer for læring. En af grupperne skulle spille et rollespil om en mor, 

der kommer med sit barn til pantelåneren for at pante en dyne mod at få nogle penge. 

Eleverne fandt ved fælles hjælp ud af, hvad en pantelåner var på baggrund af deres 

erfaringer med emnet, nogle af tingene i butikken kunne de genkende, og de kunne 

bruge de små kort i konvolutten, de havde fået af underviseren. De kunne altså bruge 

hinanden som erfaringsvekslere og opkvalificere deres viden om ordet. På denne måde 

fik de fundet frem til mening af ordet, og kunne derefter fuldføre rollespillet.  

 

Erfaringsdannelse og udveksling er noget, udeskolen ville kunne tilbyde eleverne. Den 

enkelte elevs erfaringer kommer i spil og gennem refleksion, handling og 

kommunikation kan elevernes erfaringer forhandles. En elev fortalte mig, at da hendes 

mor ”var lille, havde de ikke råd til dukker, så hun legede med en sten. Hun lod som 

om at det var en dukke” (Bilag 4, Elev 1), det var ikke noget, hun selv havde lavet en 

masse tanker om, men da hun sad på Arbejdermuseet og lavede en dukke ud af en pind 
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og noget stof, kunne hun langsomt sætte sig ind i hendes mors barndom på en 

anderledes måde end fra en fortælling om gamle dage. Uderummet kan altså kalde på 

forskellige erindringer, der måske ikke var blevet sat i spil i det normale klasserum, og 

de erfaringer, eleven gjorde sig, satte hende i bedre stand til at forstå hendes mors 

barndom.  

 

UDESKOLE OG HISTORIEBEVIDSTHED 
Elevernes historiebevidsthed er en proces, der foregår i historieundervisning igennem 

elevernes skolegang. Historieundervisningens materialer består hovedsageligt af 

lærebøger, der er med til at give eleverne orden og oversigt over de historiske 

begivenheder, der finder sted. Lærebogen giver også eleverne en fælles 

referenceramme, men lærebogen alene kan ikke vise hele historiefagets potentiale, der 

er systemet ikke tilstrækkeligt nok. 

 

I mine observationer af elevernes tilstedeværelse i uderummet kan jeg ikke pege på en 

bestemt situation og sige; ’her ser du historiebevidstheden komme i spil’, selvom der 

opstod mange specifikke læringssituationer på museet. Her vil jeg dog også 

argumentere for, at historiebevidstheden ikke er noget, der kan måles eller beregnes 

efter en enkelt gang på et museum, da historiebevidsthed er større end som så. Det er 

et begreb, der udvikles gennem hele ens skolegang ved siden af elevernes 

demokratiske dannelse. Det er ikke noget man bare gør, men noget, der gennemleves 

gennem en årrække. Uderummet kan derfor give historiefaget en hel anden social 

dimension, der gør, at eleverne snakker anderledes indbyrdes om historiske opgaver, 

da det oftest er samarbejdsopgaver, der skal løses i uderummet.  

 

Pietras og Poulsen omtaler, at niveauet for elevers historiebevidsthed hænger sammen 

med forskellige faktorer som for eksempel alder, modenhed, kultur og opvækstmiljø. 

Yderligere nævner de forfattere, at yngre elevers læringsforudsætninger kommer af, at 

de oplever tid knyttet an til dem selv og fysiske omgivelser. Det er først i 10-12 års 

alderen, at elever begynder at udvikle evnen til at arbejde med et objektivt tidsbegreb 

(Pietras & Poulsen:2013:65). Uderummet har elementer, der kan hjælpe eleverne med 
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til at indleve sig i den tid, historieundervisningen omtaler. Dog skal eleverne have 

nogle helt basale læringsforudsætninger for at kunne begå sig i et historisk uderum.  

I undervisningen arbejdede vi med erindringer, og de skulle arbejde ud fra deres egen 

livsverden. De skulle skrive om deres liv fra de blev født til nu. Dette er en måde at 

introducere elever for et emne, der foregår i en anden tid. Emnet bliver i starten koblet 

til deres egen livsverden, og det giver en nemmere overgang til arbejdet med en ældre 

tid, når man i 4. klasse ligger og vipper mellem at kende til det objektive tidsbegreb og 

til kun at kunne tage udgangspunkt i selv.  

”Elev 1: Ja, jeg synes også at det var spændende, at man skulle skrive om sit 

eget liv, og hvor man skulle helt tilbage, hvor man skulle huske noget fra, når 

man var to-tre år eller sådan noget. Og så skulle man skrive en historie: et 

brev, en dagbog og jeg kan ikke huske den sidste. . 

Elev 3: En erindring. 

Interviewer: Synes I det var en god måde at starte med først at skrive om ens 

eget liv og så bagefter skulle skrive om en andens liv på et andet tidspunkt? Var 

det en god måde? 

Elev 2: Ja, men man kunne jo også skrive om sig selv på en måde i 1800-

tallet.”(Bilag 4) 

 

Denne metode brugte underviseren på Arbejdermuseet også ved hjælp af en såkaldt 

tabsrejse. Denne tabsrejse tog eleverne på, imens de sad med lukkede øjne og hørte, 

hvordan og hvilke ting de tabte, jo længere de tog tilbage i tiden. På den måde tog 

underviseren også udgangspunkt i elevernes livsverden, og inddrog dem i den rejse de 

skulle ud på. Uderummet blev ikke kun nogle ændrede rammer for eleverne, men tog 

deres læringsforudsætninger med i rejsen tilbage i tiden. Dog er det svært at sige om 

aktiviteterne formåede at give alle eleverne de redskaber, der skal til for, at de også 

fremadrettet kunne reflektere og sætte begivenhederne i perspektiv. I nogle af de 

historiske fortællinger kunne det tydeligt ses, at de elever havde taget omgivelserne til 

sig og nogle af de erfaringer, de selv havde gjort sig i de forskellige rollespil, havde 

fået en plads i fortællingen.    

 

Refleksioner  
Skoletjenesten er en af de kulturelle institutioner, som folkeskolen kan gøre brug af 

som et supplement til deres undervisning. I min 4. års praktik havde jeg begge mine 4. 

klassere med i deres børneudstilling om livet i starten af 1900-tallet. Dette afsnit 

omhandler mine refleksioner om skoletjenestens rolle i udviklingen af elevernes 
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historiebevidsthed. Her vil jeg forsøge at indlemme de forskellige teorier, jeg har 

arbejdet med igennem dette BA-projekt på bedste vis, og forsøge at tilnærme mig en 

konklusion igennem de forskellige refleksioner. 

 

SKOLETJENESTENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF ELEVERNES 

HISTORIEBEVIDSTHED 
Nogle af eleverne havde mødt udstillingen før, men de fleste af eleverne havde aldrig 

været på Arbejdermuseet før. Eleverne havde haft fire undervisningslektioner om 

emnet, inden vi tog på Arbejdermuseet, og jeg mente, at eleverne havde 

læringsforudsætningerne for at kunne indgå i dette miljø og arbejde med deres 

historieskabte verden. 

 

Udviklingen af elevernes historiebevidsthed er noget, der selvfølgelig ligger på sinde 

hos Arbejdermuseet, og deres tilgang er også, at ”historie og det at tænke historisk er 

en del af det at være menneske. Vi bruger alle vores erfaringer, når vi navigerer i 

nutiden og i de forventninger og forestillinger vi gør os i fremtiden” (Bilag 5). 

Foruden udstillingen stiller museet også undervisningsmaterialer til rådighed, der kan 

hjælpe eleverne med til at tilegne sig de mål, der er opstillet for undervisningen (Bilag 

1). Deres erfaringer med udstillingen viser nemlig, at eleverne først forstår at koble de 

nye erfaringer, de har fået, sammen med deres forforståelse, når de kommer tilbage på 

skolen, eller når de kigger i undervisningsmaterialet. De bliver først i klasseværelset i 

stand til at se ligheder og forskelle mellem deres eget liv og tidligere tiders 

barndomsliv og vilkår (Bilag 3, observation 3). Denne erfaring stemmer overens med 

strukturerne for udeskolen, hvor man oplever, at eleverne får mest ud af 

undervisningen, hvis uderummet og inde-rummet samarbejder om elevernes læring. 

Der er jo en grund til at eleverne og læreren befinder sig i klasselokalet, det er her 

læringen tager sted. Uderummet kan imidlertid være med til, at eleverne skaber 

erfaringer, de kan tage med videre i deres egen, individuelle udvikling.  

 

Binderup nævner tre punkter, man skal have for øje, hvis man vil udvikle og støtte 

eleverne i deres historiebevidsthed. Et af disse punkter er, at man skal tage 

udgangspunkt i deres livsverden. Man skal som lærer og underviser kunne sætte det 
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lærte i en meningsfuld kontekst. Nogle af eleverne arbejdede allerede med denne 

udvikling, da de brugte historien i deres egen hverdag. ”Jeg læser op i fritiden fra 

historiebogen, så læser jeg højt for min lillebror, så han også får noget ud af det” 

(Bilag 4, Elev 1). Eleverne oplever, at deres viden og indsigt ikke nødvendigvis 

behøver at hentes fra skolen, men at historie omringer dem i deres hverdag og 

dagligliv. Ikke nok med at elevernes fritid kan opveje denne tanke, så kan eksterne 

læringsmiljø i den grad også skabe en form for værdi hos eleverne i form af en viden, 

færdigheder og evne til personlig stillingstagen.  

”Jeg tror på at muligheden for det taktile og sanselige har afgørende 

betydning for ikke kun elevernes udbytte, men også deres oplevelse af 

historie og museet. Det at holde fortiden i hånden har en særlig effekt, 

og ofte er det jo genstande hvis funktion de kan genkende fra eget 

hverdagsliv, men det at holde den i hånden og komme tæt på den gør, at 

oplevelsen sætter sig hos dem. Evnen til identifikation højnes og det tror 

jeg på øger læringsudbyttet.”(Bilag 5) 

 

For at eleverne kan få en bedre udvikling af deres historiebevidsthed skal 

undervisningen have relevans og betydning for eleverne. Deres livsverden skal være 

en del af undervisningen, og samtidig skal undervisningen have noget at sige og give 

igen til deres livsverden. Elevernes identificerede sig med de karaktere, de skulle spille 

i rollespillene, og disse erfaringer tog eleverne med sig hjem i klasselokalet, hvor de 

skulle skrive deres egen fortælling om en person fra slutningen af 1800-tallet.  

 

Det læringsudbytte eleverne kan få fra et eksternt læringsmiljø, der ikke sætter de 

samme præmisser som deres vante klasserum kan være med til at fremme deres 

bevidsthed om dem selv. Det kan være med til at give eleverne en indsigt i, at de lærer 

for deres egen skyld, fordi de kan og fordi de skal bruge det i en senere fremtid og 

ikke for skolens skyld. ”Man oplever det” (Bilag 4, Elev 3) var et af elevernes svar på, 

hvorfor han synes, at historie er et sjovt og spændende fag. Ville han mon have valgt 

disse ord, hvis ikke han selv havde gjort sig nogle erfaringer og overvejelser om livet i 

gamle dage, hvis han ikke havde været igennem børneudstillingen? Der arbejdes ind i 

elevernes livsverden ved at inddrage forholdet mellem de forskellige læringsrum, 
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elevens opfattelse af tilstedeværelse, at blive taget med på råds og de strukturerede 

læreprocesser. På sigt vil det skabe elever, der er kloge på deres egen 

historiebevidsthed ved for eksempel at skabe reflekterede og italesættende 

fortællinger, hvor man bliver klog på sig selv og sin egen identitet. 

 

Som afsluttende note vil jeg gerne kommentere på, om hvorvidt man kan bruge et sted 

som Arbejdermuseet, når man snakker om udeskole. Man kan sagtens diskutere om 

ekskursionen til Arbejdermuseet skal ses som et element i udeskole-regi, da man kan 

argumentere for, at undervisningen jo bare er flyttet fra et lokale til et andet, at 

metoder, indhold og form måske er den samme som den, man kan finde i 

klasseværelset. Dog lagde museets undervisningsaktiviteter op til, at eleverne skulle 

interagere med de fysiske omgivelser, som udstillingen tilbød, som er en vigtig del af 

pædagogikken i udeskolen. I de observationer jeg har lavet mig, kan et kulturelt tilbud 

som udstillingen på Arbejdermuseet sagtens integreres i udeskole-begrebet, men det 

essentielle i udeskole begrebet, ifølge mig, er ikke, hvilken lokalitet uderummet har, 

men de erfaringer eleverne kan få ud af at arbejde i andre rum end klasselokalet. At 

eleverne har mulighed for at arbejde med deres egne erfaringer i rum uden for skolen, 

men stadig med undervisningen for øje.  

 

Min egen opfattelse af implementeringen af udeskole har ikke ændret sig. Det er 

tydeligt, at der er rigtig mange positive erfaringer ved udeskolen, og jeg så en markant 

udvikling i de elever, jeg havde med på museet. Set ud fra dele af analysen har 

uderummet noget unikt, som kan trække på elevernes tidligere erfaringer og udvikle 

nye erfaringer, de kan tage med videre ud i samfundslivet. Men diskussionen handler 

måske mere om de rammer, der sættes op omkring undervisningsaktiviteterne, og 

hvordan man tilrettelægger sin undervisning. Visse emner i historiefaget har ikke just 

brug for uderummets erfaringer på ugentlig basis for, at eleverne kan tilegne sig 

bestemte kompetencer indenfor faget. Jeg er tilhænger af de gode oplevelser 

uderummet kan give eleverne, men ikke al undervisning, alle fag, alle arbejdsmetoder 

egner sig lige godt til uderummet. Meningen med udeskole er jo, at det er noget, der 

skal implementeres for hele skolen, alle klasser, alle fag og timer. 

Undervisningsformen har potentiale, men ved implementeringen kan det også skabe 
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begrænsninger for undervisningen. Der er en række udfordringer, som historielæreren 

står over for i forhold til arbejdsmetoderne, da faget i forvejen er et lille fag, og 

timerne ikke er mange. Jeg stod selv over for det tidsmæssige pres, da jeg kun havde 

eleverne i to lektioner om ugen. Udeskolens elementer skal hellere være noget man 

kan vælge til, end noget, der tvinges ned over et fag, der måske ikke egner sig på 

bedste vis.  

Udeskolen kan bruges, hvor det giver mening. I forhold til min 

undervisningsplanlægning for mit forløb i 4. klasse gav det mening. Arbejdermuseets 

egenskaber var med til at imødekomme mine elevers viden og kompetencer inden for 

faget, og frembragte gode historiske fortællinger på grund af deres møde med ’gamle 

tider’. 

   

Konklusion 

Udgangspunktet for dette bachelorprojeket var først og fremmest lysten til at arbejde 

med en problemstilling, som man, som lærer, kan blive sat overfor i den 

arbejdsrelaterede hverdag i den danske folkeskole. Jeg prøvede kræfter med udeskolen 

i min praktik på 4. årgang og blev interesseret i de mulige udfordringer og muligheder, 

der følger med sådan en optik. I min analyse af begrebet blev der opstillet nogle helt 

klare udfordringer ved implementeringen af udeskole. En af de vigtigste udfordringer 

var timetallet, tiden tilgængelig for den enkelte lærer og tiden op til et eksamensforløb 

i slutningen af 9. klasse. På den anden side viste mit undersøgelsesdesign, at udeskolen 

var et godt læringsmiljø i forholdet til elevernes motivation og drivkraft i 

undervisningen. Elevernes tilegnelsesproces og samspilsproces udnyttede uderummets 

faciliteter og en opbygning af erfaringer på deres egne præmisser blev aktualiseret. I 

samspillet med Arbejdermuseet blev elevernes historiebevidsthed sat i højsædet og 

deres livsverden blev bragt i spil. At have engagerede elever er noget, enhver lærer 

gerne vil have, og ud fra mine observationer har udstillingen på Arbejdermuseet fat i 

noget, der kan give eleverne en oplevelse af, at læring ikke kun sker i klasselokalet, 

men at læring sker i mange forskellige situationer i løbet af dagen. Arbejdermuseet har 

noget at byde på i forhold til udviklingen af elevernes historiebevidsthed, da de 

forsøger at sætte ældre tider i relation til dem og deres livsverden. Dog vil jeg stadig 

mene, at udeskole-begrebet bør mere være noget, der vælges til, frem for en 
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gennemgående struktur i skolen. Det er en ramme, men den samme ramme for 

undervisning kan også være dræbende. Der skal også være en variation af variationen. 

Det essentielle ved undervisning er vel at påpege, at man kan undervise på mange 

forskellige måder. Det handler måske mere om, hvad man underviser i, hvorfor man 

underviser, hvem man underviser og hvilken struktur og ramme man har at undervise 

i.  

 

Handleperspektivering 
På baggrund af mit bachelorprojekt, der omhandler udeskole og implementeringen af 

dette i danske folkeskoler, ser jeg en del ting, der skal legitimeres i forhold til 

mulighederne for praksisudvikling. Udeskole kan uden tvivl have en positiv 

indvirkning på elevernes læring og særligt også deres udvikling af historiebevidsthed. 

Mine bekymringer ved praksissen af begrebet er, at blandt andet tiden, planlægningen 

af skoledagen, påvirkningen af mindre skolefag og arbejdsbyrden på den enkelte lærer. 

Et eksempel kunne være en klasse med 26 elever og 1  lærer. I klasselokalet kan 

læreren have mere fokus på undervisningen, da de fysiske rammer og omgivelser er 

givet på forhånd, hvorimod uderummet kan byde på lidt af hvert af forskellige 

udfordringer, hvor en enkelt lærer kan føle sig magtesløs. Udeskole kan være 

tidskrævende og planlægningsmæssigt er tiden en væsentligt faktor. Er der 

arbejdskraft nok til endnu en ændring i skolesystemet eller vil det falde til jorden? 

Yderligere kan jeg blive bekymret for de mindre fag, der måske ikke får en ligeså stor 

plads i uderummet som andre større fag i skolen, da historiefaget for eksempel ikke 

fylder det samme i skemaet som danskfaget. Udeskole bakkes op 

Undervisningsministeriet, der i samarbejde med Miljøministeriet har igangsat 

projektet ’Udvikling af Udeskole’(Link 7). Dette projekt skal skabe, videreudvikle og 

formidle mere praksisnær viden om udeskolernes betydning og skabe et bedre 

grundlag for implementeringen af udeskoler på landsbasis. Måske ser vi på fremtiden 

inden for skolesystemet med en anderledes og mere ude-venlig dagsorden end skolen 

hidtil har set. 
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Perspektivering 
Ved denne opgaves afrundring vil jeg kort se på opgaven ’udefra’. Da jeg påbegyndte 

arbejdet med dette BA-projekt havde jeg ikke tænkt særlig meget over udfordringerne 

ved udeskole. Jeg var ret sikker på, at det var noget, jeg selv ville give mig i kast med, 

når jeg engang bliver fastansat. Denne opgave har dog fået mig til at overveje om 

udfordringerne vejer tungere end mulighederne.  

 

I løbet af skriveprocessen har jeg haft ændret mit fokus, hvilket gør, at jeg i praktikken 

ikke havde ligeså stor fokus på selve udeskole-begrebet, men mere på udviklingen af 

elevernes historiebevisthed igennem arbejdet med historiske fortællinger. Mit 

undersøgelsesdesign mangler derfor nogle specifikke udtalelser omkring udeskole og 

dens arbejdsformer. Hvis jeg havde haft reflekteret noget før over mit BA-projekt og 

vidste hvilken drejning den ville tage, ville opgaven indeholde nogle interviews eller 

spørgeskemaer fra lærere omkring deres holdning, brugen og arbjede med udeskole for 

at give opgaven et mere direkte syn på udeskole i praksis, fremfor nogle subjektive 

observationer af undertegnede under et museumsbesøg og en evalueringsrapport om 

udeskoleprojektet på Grønhøjskoven i Randers.  

 

I forhold til teorierne jeg har valgt i denne opgave, kunne jeg også have gjort brug af 

John Dewey’s teori omkring ’learning by doing’ og erfaringsdannelsen, der kommer 

derved, der ligger sig ret godt op af udeskole-begebet og som også ville have givet et 

interessant indblik på begrebet. Jeg fandt dog Knud Illeris’ læringstrekant og 

samspillet mellem de forskellige opgivelser og selvet mere spændende for både 

begrebet og selve opgaven. Jeg har før gjort brug af Illeris og hans læringstrekant og 

fandt det derfor mere nærliggende at tage fat på noget velkendt, når det teoretiske 

arbejde med udeskole var nyt og mere krævende at bearbejde.  

 

Jeg håber dog med Undervisningsministeriets samarbjede med Miljøministeriet om 

’Udvikling af Udeskole’, at udeskole er noget, der er kommet for at blive, da jeg kan 

se mange gode egenskaber ved begrebet. Som den danske folkeskole er indrettet nu, 

mener jeg ikke, at begrebet kan blive udnyttet til dets fulde potentiale, men ved visse 

ændringer kan jeg bestemt se en fremtid for udeskolen.  
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Bilag 1 
Færdigheds- og vidensmål  for undervisningen i 4. klasse 

Kronologi og sammenhænge 

Overordnet: ”Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget 

liv” 

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” 
 

Historiebrug 

Overordnet: ”Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker  er påvirket af og bruger 

historien” 

Historiske fortællinger: 

Fase 1: 

Færdighedsmål: ”Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger” 

Vidensmål: ”Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger” 

 

Læringsmål for undervisningen i 4. klasse 

1. Eleven skal kunne fortælle om familie, slægt og fællesskaber. (Alle) 

2. Eleven skal kunne fortælle om sammenhængen mellem materielle kår og 

hverdagsliv.  (Alle) 

3. Eleven  skal kunne skelne mellem de forskellige genre inden for en historisk 

fortælling. (De fleste) 

4. Eleven skal kunne skabe en fortælling og  implementere viden om familie, 

slægt og fællesskaber samt de materielle kår og hverdagslivet i fortællingen. 

(Få) 
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Bilag 2 
Knud Illeris’ læringstrekant 

 

 

 

 

Bilag 3 
Observationer af historietimer + museumsbesøg 
Observation (1) af klassetime 

Klokken har ringet, og der er ikke mange, der er plads. De løber rundt mellem hinanden og 

snakker på kryds og tværs. Læreren prøver at få ro på eleverne og efterhånden får eleverne sat 

sig ned på deres pladser. Timen starter med, at læreren fortæller eleverne en historisk 



 

 Side 44 af 52 

fortælling om København i slutningen af 1800-tallet start 1900-tallet. Eleverne sidder stille og 

lytter efter eller tegner noget fra historien. De følger en lille drengs beskrivelse af mødet med 

København, byens mange mennesker, urenheder, rendestene, bebyggelser og liv. En kort 

fortælling som en helt almindelig drengs dagligdag bag voldene i datidens København.  

Eleverne stiller nogle spørgsmål til historien og læreren spørger indtil deres dagligdag. Kunne 

de se nogen ligheder eller forskelle mellem deres dagligdag og drengens? Eleverne er lidt i 

tvivl. Læreren deler en opgave ud, som de skal lave. De skal skrive deres egen erindring om 

dem selv. Hvordan har de levet indtil nu og hvad har været nogle milepæle i deres liv indtil 

videre. Nogle af eleverne går i gang, men andre har også svært ved det. Læreren samler op på 

timen og fortæller eleverne, at de arbjeder videre med erindringerne i næste time. Timen 

slutter lidt før tid, da nogle af eleverne skal ned og hjælpe til i Eat.  

 

Observation (2) Besøg på Arbejdermuseet 

Eleverne var bekendte med, at de skulle på tur til Arbejdermuseet. De stod klar og havde 

jakker på. Turen derind var nogenlunde, der var en masse travlhed nede omkring metroen, 

men gåturen ned til museet går gnidningsfrit. Læreren stopper eleverne udenfor museet og de 

snakker kort om, hvordan det er man opfører sig på et museum, og hvad man skal gøre, når 

man kommer ind i huset. Rundviseren tog imod eleverne og forklarede dem om huset, og om 

hvad de kunne komme til at se i udstillingen. Nogle af eleverne havde været der før, og de 

vidste en hel masse, nu hvor de så det hele igen. De havde været på tur med fritidshjemmet. 

De fik fem-ti minutter til at se alt, hvad der var i udstillingen, inden den egentlige 

undervisning begyndte. Rundviseren kaldte dem sammen og de sad alle i det samme rum og 

kom på en ”tabsrejse” sammen, hvor de lidt efter lidt tabte alt, hvad vi kender til i dag, så de til 

sidst tog med en rød rejsekuffert og lidt småpenge i lommen. De blev inddelt i fem grupper – 

nogle såkaldte ekspertgrupper (bolig, mad og drikke, fritid, økonomi og arbejde). Grupperne 

var lavet hjemmefra på forhånd af læreren. De fik nu en æske hver med en rød og en blå 

konvelut og nogle ting i. De skulle nu læse de erindringer, der lå i en røde konvolut højt for 

hinanden, og derefter skulle de kigge i den blå konvolut, hvor der lå en opgave i. En af 

opgaverne var for eksempel, at de skulle lave et rollespil, og alle i grupper skulle have del i 

rollespillet. De skulle derefter udføre rollespillet med hinanden ligesom en leg. De klædte sig 

ud og prøvede at leve sig ind i situationen. Da de havde gjort dette, blev de kaldt sammen 

igen, og skulle nu ud i nye grupper, hvor en fra hver gruppe var repræsenteret. De skulle nu 

rundt i alle fem rum og eksperten i gruppen i det pågældende rum skulle fortælle de andre, 

hvad de havde lavet og hvad de havde fået at vide. Til sidst var der en lille opsamling og tiden 
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var løbet ud. Nogle af eleverne blev lidt ærgerlige over, at der ikke var mere tid, de ville godt 

have ’leget’ og kigget lidt mere i udstillingen på egen hånd.  

 

Observation (3) af klassetime efter museumsbesøg 

Timen starter med, at eleverne kommer ind i klassen og sætter sig på deres pladser. Denne 

time har læreren mere ørenlyd end de andre timer. I dag skal de i gang med at skrive deres 

historiske fortælling. De skal gøre brug af alle de ting, de var lavet i de sidste mange lektioner 

og tænke på besøget på Arbejdermuseet. Eleverne går i gang med at brainstorme om deres 

fortællinger. De har fået nogle guidelines, hvor de skal inddele historien i fire faser. Der er 

indledningen med en præsentation af familien, vennerne og dagligdagen, så skal de i anden 

fase vælge, hvilken baggrund familien kommer fra, om de for eksempel altid har boet inden 

for voldene, eller er flyttet fra land til by. I tredje fase af historien skal der optrappes et 

problem, også kendt som point of no return. Slutteligt skal de i sidste fase finde en løsning på 

det problem, de har valgt at arbejde med. Mange af eleverne tager udgangspunkt i deres 

oplevelse på museet, især til den mere deltaljerede beskrivelse af omgivelserne. En skriver 

endda om en problematik hos købmanden, som der var på museet. Eleverne arbejder fint med 

fortællingen og har kun brug for lidt hjælp engang imellem. Til sidst skal de skrive i tre 

cirkler, hvad de kan huske om arbejder- og børneliv i slutningen af 1800-tallet og hvad de kan 

huske fra deres eget liv. I cirklen i midten, der overlapper de to andre cirkler, skal de skrive, 

hvad de mener, det gamle København og det nye København har til fælles.  

 

Bilag 4  
Fokusgruppeinterview med fem elever fra min praktikskole i 4. års praktik. De har 

været igennem et forløb om Arbejder- og børneliv i 1800-tallet på 10 lektioner og et 

besøg på Arbejdermuseet’s børneudstilling om Arbejderliv i starten af 1900-tallet.  
 

Interviewer: Kan I lide at have historie? 

Alle: Ja...  

 

Interviewer: Er det et sjovt fag – et spændende fag? 

Alle: Ja...  

Elev 1: Ja, det er spædende. 

Elev 2: Det er meget spændende.  

Bliver afbrudt af, at Zakaria kommer ind i lokalet.  

 

Interviewer: Hvad er det I synes, der er spændende ved det? 

Elev 1: Jeg synes det er spændende med alt det, der er sket i gamle dage og sådan noget. 

Elev 2: mmmhh... Jeg synes det er spændende, fordi at vi lærer om hvordan folk levede i 

gamle dage. Hvor hårdt de har haft det i forhold til nu.  

Elev 3: Og man oplever det.  

Interviewer: Som inde på Arbejdermuseet? 
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Elev 3: Ja.  

Elev 4: Og man får nogle nye oplevelser 

Elev 5: Det er altid interessant at høre om gamle dage og hvad de har lavet og sådan noget. 

 

Interviewer: Har I fået fortalt historier af jeres forældre eller bedsteforældre? 

-  eksempler? 

Alle: Ja... 

Elev 2: Det der med feriebarn og sådan noget, har min mor fortalt. 

Interviewer: Ja, at hun også har været feriebarn? 

Elev 2: Nej, det har min mormor. 

Elev 1: Altså da min mor var lille, havde de ikke råd til dukker, så hun legede med en sten. 

Hun lod som om at det var en dukke. Det var ikke noget, jeg havde tænkt over eller kom i 

tanke om før jeg sad og legede med dukken på museet, den jeg selv havde lavet. 

Elev 4: Ja altså, det er næsten det samme. De legede med alle mulige andre ting.  

Interviewer: Istedet for noget af det legetøj vi har i dag? 

Elev 4: Ja.   

 

Hvad betyder historie? 

Elev 2: Erhmm...  

Elev 5: Det er noget, der er sket i gamle dage. 

Elev 3: Eventyr og sådan noget med gamle dage.  

Elev 2: Erhm, hvad der skete igår, og hvad der kunne have været historie. Fx. da Barack 

Obama blev det der præsident. Det er også historie.  

Interviewer: Hvorfor er det historie? 

Elev 4: noget, der beskriver menneskers liv.  

Interviewer: Var det fordi han var den første afroamerikaner, der blev valgt som præsident?  

Elev 2: Nej, det tror jeg ikke.  

Elev 3: USA’s 

Elev 2: Ja, USA’s, der må jo også være andre i Afrika eller sådan noget, der 

Interviewer: Ja, det er rigtigt, men i USA’s historie. 

Elev 2: Ja.  

 

Hvor langt skal man tilbage i tiden, for at noget er gammelt? 

Elev 1: Erhmmm... 2000 år eller 1000 år tilbage 

Elev 5: 100 år 

Elev 4: 1500 tallet eller 1800 tallet 

Elev 3: 1900-tallet 

Elev 2: I 80’erne eller sådan noget. 

Interviewer: 80’erne, ja. Det er også 30 år tilbage. Der var jeg ikke engang født. Det kan jeg 

godt synes nogle gange er lidt gammelt.  

Alle griner 

Elev 2: Er du ikke engang 30 år? 

Interviewer: Nej.  

 

Bruger I historien i jeres hverdag? I fritiden eller? 

Elev 4: Ja, nogle gange 

Elev 1: Ja, jeg læser op i fritiden fra historiebogen, så læser jeg højt for min lillebror, så han 

også får noget ud af det.  

Interviewer: Hvor gammel er han? 

Elev 1: Han er 3, nej 4 år.  

Elev 2: Og jeg læser nogle gange for min mor, fordi at hun er ordblind, så hun kan ikke læse 

så godt.  
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Interviewer: (til drengene) Bruger  I historie nogle gange, når I spiller fodbold elller spiller 

computer? 

Elev 3: Jeg ser det på film.  

Elev 4: Det gør jeg også.  

Interview: I fjernsynet? 

Elev 3: ja, eller på netflix 

Interviewer: På Ipad’en? 

Elev 3: mmmmhhh 

Interviewer: Hvad er det for nogle film I så ser? 

Elev 2: Altså om krig og gamle dage.  

Elev 4: Zohan 

Interviewer: Hvad er det for en film? 

Elev 3: Det er jo ikke om gamle dage.  

Elev 4: Nååårhhhh 

Alle griner  

Elev 2: White Chicks 

Elev 1: Det er heller ikke…  

Elev 4: Frankenstein! 

Interviewer: Kender I den disneyfilm, der hedder Mulan? 

Alle: Jaa... 

Interviewer: Den handler jo også lidt om gamle dage, om Kina.  

Alle: Jaa, det er rigtigt. 

Interviewer: Der er jo faktisk mange disneyfilm, som handler om noget, der er sket.... 

Elev 2: Snehvide, Askepot.... 

Interviewer: Ser I også sådan nogle ... I ved i levende live.... 

Elev 2: Ja, løvernes konge 

 

Hvad fik I ud af at være på Arbejdermuseet? 

Elev 5: Om hvordan det var i gamle dage, og hvordan man levede.  

Elev 2: Hvor hårdt de har haft det. Hvordan de har kunne leve. 

Elev 1: Jeg skulle også have sagt det samme som Ida. 

 

Hvad synes I der var mest interessant ved Arbejdermuseet? 

Elev 1: Ja, alt det med bolig 

Elev 3: Økonomi og fritid 

Elev 1: Ja, der var kun to værelser, og så var de noget med 8-10 mennesker i de to værelser. 

Jeg synes... Altså man kan jo ikke være der.  

Elev 2: Også det der med at vi skulle ned og kigge til det der toilet 

Alle griner 

Elev 2: Jeg troede, at det var et rigtigt menneske.  

Interviewer: Ja, så det var lidt skræmmende. Jeg kan huske, at jeg skal åbne døren for XX 

inden fra u, og så åbner jeg døren og hendes ansigt bliver bare sådan helt.... hhuuhhhh. Det var 

simpelthen så sjovt. 

Alle griner 

Elev 4’s mobil falder ud af lommen og siger en høj lyd. Der er lidt småsnak. Elev 3 siger til 

ham, at han ikke skal ligge sin telefon i lommen på den måde. Intervieweren nævner, at han 

skal passe på, at han ikke skal ned og reperere skærmen. Elev 4 siger, at den ikke gik stykker.  

Elev 1: Jeg kunne også godt lide, at vi var væk fra skolen.  

Elev 3: Ja, at vi kom ud og oplevede noget andet. 

Interviewer: Kan I sætte nogle flere ord på det? 

Elev 2: Altså jeg kan godt lide at lære om gamle dage, og jeg lærte helt vildt meget af at være 

på Arbejdermuseet. 
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Elev 4: Det føles ikke på samme måde, som at være i skole og have undervisning, selvom vi 

samtidig lærte en hel masse. 

Elev 1: Jeg tror aldrig jeg kommer til at glemme besøget. Det var sjovt og anderledes.   

 

Hvad synes I der var interessant ved undervisningen? 

Elev 1: Altså jeg blev meget inspireret af alt det I lærte os, fordi nogle gange så forestiller jeg 

mig Danmark i gamle dage, hvordan de levede  og alt det der, jeg synes, at det var rigtig sjovt.  

Elev 2: Det samme. 

Interveiwer: Der er ikke en eller flere ting, opgaver I synes, der var sjove? 

Elev 3: Der da vi skulle skrive om 1800-tallet, og hvordan det var i familien i 1800-tallet 

Elev 2: Ja, den sidste opgave. 

Interviewer: Der, hvor I skulle sætte jer ind i en anden persons liv.  

Elev 2: Ja. 

Elev 5: Ja, og også den der historie, du læste op for os.Og hvordan det var, og hvordan husene 

var. 

Elev 1: Ja, jeg synes også at det var spændende, at man skulle skrive om sit eget liv, og hvor 

man skulle helt tilbage, hvor man skulle huske noget fra, når man var to-tre år eller sådan 

noget. Og så skulle man skrive en historie: et brev, en dagbog og jeg kan ikke huske den 

sidste. . 

Elev 3: En erindring. 

Interviewer: Synes I det var en god måde at starte med først at skrive om ens eget liv og så 

bagefter skulle skrive om en andens liv på et andet tidspunkt? Var det en god måde? 

Elev 2: Ja, men man kunne jo også skrive om sig selv på en måde i 1800-tallet. 

Interviewer: Ja, så der kunne man ligesom drage nogle paralleller 

 

Er der noget I husker mere end andet? 

Elev 3: Neeeeeejjjhh, mmm... 

Elev 2: Arbejdermuseet, ja. 

Elev 1: Altså nu var jeg der ikke, men da I skulle skrive en historie om et eller andet med 

nogle ildtændere, jeg synes, at det var spændende.  

Interviewer: Ja, det var Lukas og Amin, der læste deres historier højt, ja.  

 

Var der noget, der kunne være blevet gjort anderledes? 

Elev 2: Altså, jeg ville godt have haft mere tid inde på Arbejdermuseet 

Interviewer: Altså de kunne godt forlænge den lidt? 

Alle: Jaaaaaa...  

Elev 3: Jeg ville godt have set, hvad der var ovenpå.  

Elev 2: Der gik for lang tid, eller kort tid, kun 5 minutter i hvert sted, så man ikke kunne nå at 

lave noget. Det synes jeg var rigtig kedeligt.  

Elev 1: men det var også sjovt.  

Interviewer: Men tidsmæssigt kunne det godt have være længere?  

Elev 2: Ja. Det var jo kun halvanden time.  

Interviewer: Ja, det var lidt kort tid. Til sidst skulle vi lige skynde os lidt. Virkede det som, 

med den klokke der.  

Elev 2: Ja. 

Elev 1: Også i det der Arbejdermuseet, så var der æsker, hvor lå nogle ting i, nogle balletsko, 

papir, der stod noget på, en dukke og noget og så var der 

Elev 3: Det kom an på hvilket emne det var, der var forskellige ting i. 

Elev 1: Ja.  

Elev 2: Ja, ligesom i den der.... pi.. pa.... pantlåner. Ja, pantlåner, der var der rollespil og alt 

muligt i.  
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Synes I at det var en god idé at afslutte forløbet med det spil der, hvor I skulle sætte to 

øhm papirer sammen, så det gav mening? Var det en god måde at få gennemgået stoffet? 

Alle: Ja.  

Interviewer: Kan I huske nogle af de begreber eller nogle af de ord vi arbejdede med? Rettet 

mod Güzel – Du kunne huske tre af dem, hvad med det begreb, hvor man sætter årstal i en 

bestemt rækkefølge? 

Elev 4: Kronologi 

Interviewer: Kronologi, lige præcis. Kan I andre også huske det? 

Elev 2: Nej. 

Elev 5: Jooo 

Alle griner 

Interviewer: Men det er også noget I kommer til at støde på længere henne i forløbet 

 

Synes I, at I har lært noget i historieundervisningen? Hvad? Kom med eksempler 

Alle: Ja, ja, jaaa.... 

Interviewer: Er der noget I kan tage med til de andre historietimer? 

Alle: Jaaa 

Elev 1: Ja, vi har jo lært om erindringer og brev og hvordan de levede i gamle dage 

Elev 2: ja, det har vi ikke rigtig lært om, vi har bare læst om  noget i den gamle historiebog. 

Elev 5: Der var også de der porte. Amagerport og Nørreport ... 

Elev 3: Og Østerport 

Elev 4: Ja, og Vesterport. 

Interviewer: Ja, hvordan byen ligesom var indkredset inde bag nogle murer. Man skal jo 

faktisk ikke særlig langt op, faktisk lige i starten af Christianshavn, der har Amagerport været. 

Elev 5: Mmmhh.. 

 

Synes I, at der kunne have været brugt flere billeder i undervisningen for ligesom at give 

jer et bedre billede af hvor det var henne? 

Elev 3: Ja, lidt flere.  

Elev 2: Lidt flere, ellers var det fint.  

 

Men kan I godt lide at have undervisningen uden for bøgerne, altså udenfor 

historiebogen? 
Alle: Ja...  

Elev 2 trænger igennem 

Elev 2: JA! 

Elev 1: Ja, det er rigtig sjovt at lære noget andet i stedet for hele tiden at skulle kigge i 

historiebogen, fordi med vores gamle historielærer, der skulle vi hele tiden læse og læse og 

læse. Og vi fik ikke noget ud af det.  

Elev 4: Jeg kunne ikke engang huske det dagen efter.  

Interviewer: Der fik I bare til opgave at I skulle læse 

Alle: Jaaaaa... 

Interviewer: Og var det det? Og I skulle ikke lave mere end det? 

Elev 1: Så skulle vi skrive, hvad vi havde læst. 

Interviewer: Så I skulle lave det lidt som et referat? 

Alle: Ja. 

Elev 4: Ja, og så skulle vi ikke engang huske det næste dag. Det kunne jeg i hvert fald ikke.  

Interviewer: Ja, det kan jeg godt se... Man skal jo ligesom også..... 

Elev 3: Opleve det.  

Interviewer: Ja, lige præcis. Tak fordi I ville komme og hjælpe mig med disse spørgsmål.  

Alle: Det var så lidt.  
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Bilag 5  
Email-korrespondance med Linda Nørgaard Andersen fra Arbejdermuseet’s 

skoletjeneste.  

1. Hvad er/betyder historie? 

For mig er historie først og fremmest fortolkning. Og fortolkningerne kan se meget 

forskellige ud alt efter hvilke kilder vi bruger, men også alt efter hvilken historie 

den enkelte har med sig.  

Og så er historie mere end ”blot” en videnskab eller et fag. Historie og det at 

tænke historisk er en del af det at være et menneske. Vi bruger alle vores 

erfaringer, når vi navigerer i nutiden og i de forventninger og forestillinger vi gør 

os om fremtiden.  

2. Hvor langt skal man tilbage i tiden for, at noget er gammelt? 

 

Principielt set er alt der er sket  vel gammelt, men hvis det er i forhold til 

kronologi, så er jeg mest tilbøjelig til at sige, at de brud der ligger i historien 

er med til at definere, hvad der er gammelt. For mig personligt er den kolde 

krig f.eks. ikke specielt gammel fordi jeg husker den, men for min søn virker 

det som meget gammelt fordi han ikke har personlige erfaringer og oplevelser 

med denne periode.  

 

3. Bruger du historie i hverdagen? 

 

Jeg bruger det at tænke historisk hver dag, men derudover bruger jeg også min 

historiske viden og mine historiekomtencer dagligt, når jeg f.eks. arbejder, 

underviser eller læser aviser og ser nyheder. Her er det i særlig grad de 

kildekritiske kompetencer, men også i høj grad viden om bestemte historiske 

forhold er stadig øver indflydelse i dag.  

 

4. Hvad håber du på, at eleverne skal få ud af at være på Arbejdermuseet? 

 

Først og fremmest at de oplever at viden ikke er noget der kun kan hentes i 

skolen, men at viden og især historie omringer dem i deres hverdag og at 

museer kan have en værdi for dem både i forhold til viden, færdigheder og 

evnen til personlig stillingstagen.  

Jeg håber, at de lærer de mål, vi har opstillet. Og så håber jeg at 

undervisningen kan være med til at skabe identifikation og indlevelse i forhold 

til et historiske emne eller en periode.  

 

5. Hvad håber du på, at eleverne får ud af at være i børneudstillingen? 

 

At de bliver opmærksomme på de ligheder og forskelle der er mellem deres 

eget liv og tidligere tiders barndomsliv og vilkår.  

At de gennem leg og identifikation motiveres til at ville vide mere og arbejde 

dybere med emnet.  
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At deres fordomme om forestillinger om museer udfordres og er med til at 

skabe nye erkendelser.  

 

6. Har det en stor indvirkning på eleverne, at de må røre ved tingene i 

børneudstillingen? 

 

Jeg tror på at muligheden for det taktile og sanselige har afgørende betydning 

for ikke kun elevernes udbytte, men også deres oplevelse af historie og museet. 

Det at holde fortiden i hånden har en særlig effekt, og ofte er det jo genstande 

hvis funktion de kan genkende fra eget hverdagsliv, men det at holde den i 

hånden og komme tæt på den gør, at oplevelsen sætter sig hos dem. Evnen til 

identifikation højnes og det tror jeg på øger læringsudbyttet.  

 

7. Hvad er de grundlæggende tanker bag børneudstillingen? 

 

At lære gennem legen har været helt afgørende for os. Men også at 

aktiviteterne har skullet være refleksive aktiviteter (inspireret af Dewey) De 

skal både aktivere krop og tanker. F.eks. hvis de spiller flaskespillet færdigt, så 

vil en dreng tjene mere end pigen. Det skaber ofte en stor følelse af 

uretfærdighed, når det går op for pigen. Specielt fordi de ofte har klaret jobbet 

bedst. Når man så fortæller, at vi stadig ikke har ligeløn, så er det for alvor at 

vreden bryder ud. Havde man blot sagt denne pointe eller præsenteret dette for 

eleverne, så ville det langtfra være alle der reagerede. Men her – fordi de 

oplever uretfærdigheden på egen krop – så bliver det anderledes.  

 

8. Der var flere af eleverne, der gerne ville have mere tid i børneudstillingen, er 

det noget I har diskuteret imellem jer, hvor lang tid eleverne skal have i 

udstillingen? 

 

Det er helt klart noget af det vi har diskuteret mest. Langt de fleste elever 

ønsker sig mere tid i udstillingen. Men vi vil hellere, at de går derfra med 

lysten til at komme tilbage, end at vi har kørt forløbet for langt og at de 

begynder at miste fokus eller motivation. Udstillingen er også lille, så det er 

begrænset hvor længe man holder det ud.  

 

9. Hvor lidt eller hvor meget synes I, at eleverne skal have været igennem, inden 

de kommer rundt i udstillingen rent fagligt? 

 

Det vil jo altid afhænge af målet og for mig så er det målene der styrer både 

indhold og tid. Tiden  i udstilingen skal hænge sammen med den tid, man 
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bruger i udstillingen.  

Og så afhænger det også af hvordan man definerer faglighed. I forhold til 

viden, så får de naturligvis nogle pointer og en viden med sig, men for mange 

formår de først at koble disse sammen med deres forforståelse tilbage på 

skolen, eller når de sidder med materialet.  

Målet med elevernes besøg er jo, at skabe identifikation og forforståelse for de 

erindringer, som de skal arbejdere videre med. Når vi har valgt dette mål, så 

vil der være dele af udstillingen, som de ikke når i gennem ene og alene fordi 

de ikke understøtter vores mål.  

 

 

10. Sidst... Hvad synes du om udstillingen og dit arbejde på Arbejdermuseet? 

 

Jeg synes selv, at jeg har verdens bedste arbejde. Jeg får lov at arbejde med 

børn og læring hver dag, og jeg får oven i købet lov til at arbejde med læring i 

eksterne læringsmiljøer. Et eksternt læringsmiljø har et stort potentiale for at 

være med til at give børn og unge en indsigt i, at det de lærer, lærer de ikke for 

skolens skyld, men for deres egen og fordi de kan og skal bruge det i 

virkeligheden. Alle børn og unge fortjener at møde engagerede og "nørdede" 

voksne der har en helt særlig viden eller et engagement, som er umuligt for den 

enkelte lærer at have for alle fag eller fagenes indholdsdele. Gennem 

inddragelse af det omkringliggende samfund og de ressourcer og mennesker 

der findes her, så tror jeg på, at alle børn gennem deres skoletid får mulighed 

for at møde et stof, en interesse eller en voksen som de kan spejle sig. 

 

Selve udstillingen "Børnenes Arbejdermuseum" er en af mine personlige 

favoritter på museet. Jeg synes styrker ved udstillingen er, at børn er med på, 

at de er på et museum, men samtidig oplever de hvordan de kan lege historien 

ind. Udstillingen afspejler elementer fra børns hverdagsliv og det gør, at 

uanset hvem du er og hvilke forudsætninger du har med dig, så kan du "læse" 

udstillingen.  

 

Udstillingen har også den styrke, at der er et voksent lag. Som voksen får du 

også en ny viden med dig, og der er flere lag i de forskellige indholdsdele af 

udstillingen. Som barn vil du f.eks. i tegnefilmen "Lille Thorvald – store 

Stauning" få et indblik i barndomsliv, opvækstvilkår og begrebet statsminister. 

Som voksen vil den del af udstillingen give et indblik i den ikoniske status 

Stauning fik, men også det menneske han var. Dette indblik skabes gennem 

brug af de originale genstande og autenticiteten i det at være i hans 

oprindelige kontor.   
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