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Museumsbesøg i historieundervisningen 
Indledning 

I mit kommende virke som lærer, må jeg forholde mig til min undervisning, og hvad formålet med 

den bør være. Dette gjorde sig særligt gældende i min fjerdeårs praktik på Molsskolen, hvor jeg for 

første gang skulle undervise i historiefaget. Ofte blev jeg mødt af udråb som: ”Øv – skal vi nu have 

historie igen?!”. Denne holdning blandt eleverne ville jeg gerne ændre. 

Forskning fra Nationalt Videnscenter for historie- og kulturarvsformidlingen 

viser, at eleverne i min klasse ikke er alene med den tilgang til faget. Historie anses for et kedeligt 

fag, og elever har generelt svært ved at se hensigten og brugsværdien af faget, hvor store fag som 

dansk og matematik prioriteres langt højere (Eskelund & Poulsen, 2015). Elever har den forståelse 

af, at historie udelukkende har noget med fortiden at gøre. Og fortiden kan googles (Eskelund & 

Poulsen, 2015). Derfor ses historiefaget som ’spild af tid’ i skolesammenhæng. Endvidere peger 

undersøgelserne også på, at lærernes opfattelse af faget er at give eleverne nogle kundskaber, der 

giver dem et kronologisk overblik af historien. Dermed er der en generelt opfattelse blandt 

historielærere, at eleverne ingen historisk viden har på forhånd (Eskelund & Poulsen, 2015). Dette 

er en stor misforståelse, da jeg mener, at alle individer, herunder mine elever, har en forforståelse, 

som kan udvikles gennem eksempelvis historiefaget.  

Misforståelsen kan skyldes at fællesmål i historie er gået fra, at være et dannelsesfag til i højere 

grad at være et kundskabsfag. 

Undervisere i faget står over for det dilemma,  at vægten på kanonpunkter og det kronologiske 

overblik skal opnås som videnskompetence og i mindre grad udvikle reflekterende og kritiske 

elever: ”Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske 

overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive 

fortro-lige med dansk kultur og historie.” (www.emu.dk, 2015). Dannelsesbegrebet i faget er derfor 

gået i baggrunden til fordel for kompetencetilegnelse. 

 

Dette står i skarp kontrast til min opfattelse af historiebevidsthedsbegrebet, som jeg ser, som det 

overordnede mål med historieundervisningen, da det understreger, at historiefaget også bør være et 

dannelsesfag. 

Derfor må jeg tænke alternativt og i andre didaktiske muligheder, der bringer dannelsesaspektet og 

særligt historiebevidsthedsbegrebet ind i undervisningen.  
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Den ny folkeskolereform har bl.a. udformet tiltaget om Den Åbne Skole, hvormed der menes, at 

skolen skal samarbejde med andre institutioner, erhvervslivet og foreninger. Hermed har reformen 

åbnet op for didaktiske muligheder for historielæreren, hvor elevernes historiebevidsthed kan 

stimuleres gennem museumsbesøg.  

 

Dette leder mig videre til følgende problemformulering: 

 

Med udgangspunkt i Klafkis dannelsessyn vil jeg ud fra historiebevidsthedsbegrebet 

undersøge og diskutere, hvilke didaktiske muligheder der ligger i historiefaget i forbindelse 

med folkeskolereformens tiltag om “den åbne skole”. 

 

Da historiebevidsthedsbegrebet er grundlæggende for min undersøgelse, har jeg valgt at inddrage 

Klafkis dannelsessyn i problemformuleringen, da det ligger som det overordnede fokus for min 

problemstilling og vil blive behandlet gennemgående i opgaven.  

 

Metode 

Opgavens fundament er baseret på afklaringen af ovenstående begreber i problemformuleringen: 

Klafkis dannelsessyn, historiebevidsthed, didaktiske muligheder og den åbne skole. Projektet er 

opbygget ud fra en taksonomi, hvor relevant litteratur og empiri redegøres, analyseres og diskuteres 

gennemgående. 

 

Opgavens empiri er todelt og tager primært afsæt i et undervisningsforløb i min praktik på fjerde 

årgang (se bilag 1). Dataindsamlingen er derfor behandlet kvalitativt ud fra observationer, egne 

erfaringer og elevernes færdige produkt i form af Book-Creators (se bilag 2). Formålet med 

undervisningsforløbet var, at stimulere elevernes historiebevidsthed gennem emnet ’1800-tallet’ i et 

tværfagligt forløb mellem fagene historie og dansk. Gennem samtale og særligt elevernes 

afsluttende produkt i Book-Creator,  tager undersøgelsen udgangspunkt i, hvilke didaktiske 

muligheder, der findes for at kunne øge sandsynligheden for at stimulere elevernes 

historiebevidsthed. Undervisningsforløbet danner altså grundlag for selve undersøgelsen i denne 

opgave og vil blive præsenteret kort og inddrages yderligere undervejs.  
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Endvidere er empirien baseret på et interview af Henning Lindberg i Den Gamle By. Henning 

Lindberg er undervisningsansvarlig på museet, og står for bl.a. udviklingen af materialer og 

undervisningsforløb. Han har været ansat siden år 2000, har tidligere selv været lærer, og har derfor 

en del erfaring med at undervise børn. 

Interviewundersøgelsen er konstrueret ud fra Steiner Kvales 7 faser af en interviewundersøgelse 

(Kvale & Brinkmann, 2008, kap. 6) Det Semistrukturerede Interview er valgt ud fra, at det har afsæt 

i samtalen, hvor den interviewedes egne erfaringer og eksempler præsenteres, hvilket var netop det, 

jeg søgte. Interviewet er beskrevet i et kort sammendrag og herefter præsenteret ud fra en 

meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2008), hvor vigtige hovedpunkter er beskrevet og 

afslutningsvis analyseret (se bilag 3).  

Interviewet er foretaget med det formål, at beskrive hvilke erfaringer Den Gamle By har i forhold til 

at arbejde med skolebørn, deres læring, og ikke mindst samarbejdet mellem museet og skole. 

Interviewet vil indgå undervejs, hvor væsentlige paralleller og citater bringes frem for at understøtte 

litteratur og eventuelle problemstillinger. 

 

Endvidere er der anvendt kvantitative spørgeundersøgelser og kvalitative interviewundersøgelser, 

som blev præsenteret på konferencen ’Historiebrug – i og udenfor skolen’ af Svend Aage Poulsen 

og Heidi Eskelund (Eskelund & Poulsen, 2015). Spørgeundersøgelserne forsøger at afdække, 

hvilket syn elever og lærere har på historiefaget og hvilke komplikationer, det giver i 

historieundervisningen. Disse bruges sekundært, og vil blive henvist til undervejs. 

 

Læsevejledning 

Opgaven indledes med en præsentation af en del af mit undervisningsforløb, som det udspillede sig 

på i min fjerdeårs praktik på Molsskolen, efterfulgt af nogle refleksioner, der danner grundlag for 

den teori og litteratur, jeg inddrager i opgaven. 

 

Opgaven kan læses som todelt, hvor jeg først præsenterer Skolens formål og historiefaget mere 

overordnet og derefter dykker ned i didaktiske muligheder i praksis. Det er vigtigt at understrege, at 

kapitlerne stadig skal forstås afhængigt af hinanden.   

 

I kapitlet Skolens formål – dannelse belyser jeg skolens formål og forbinder det til den almene 

dannelse gennem Wolfgang Klafki. Efterfølgende redegøres via Klafki for den ’kategoriale 
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dannelsesteori’ og ’nøgleproblemer i nutidens skole’ vha. Thomas Ziehe, med formålet om at 

trække paralleller til mit eget undervisningsforløb. 

I Historiebevidsthed defineres begrebet gennem Bernard Eric Jensen. At arbejde med 

historiebevidsthed præsenteres metoder til at arbejde med historiebevidsthed gennem Erik Lund.  

Afsnittet rundes af med en diskussion af ovenstående og en opsamling. 

 

I kapitlet Didaktiske muligheder begrunder jeg, hvorfor læreren kan inddrage museumsbesøget i sin 

undervisning. Dette gøres bl.a. gennem æstetiske læreprocesser og tre tiltag i Folkeskolereformen: 

Læringsmålstyret Undervisning, Den Åbne Skole og Understøttende Undervisning. I afsnittet 

Museumsformidlerens betydning begrundes de tre tiltag yderligere og understreger hvilke 

problemer, der kan fremtræde i museumsbesøget gennem Mette Meyhoff. 

I afsnittet Museumsdidaktik præsenteres planlægningen og de overvejelser læreren bør gøre sig 

inden museumsbesøget vha. Mads Hermansen.  

Kapitlet rundes af med en diskussion: Det er lærerens ansvar! og en efterfølgende opsamling. 

 

Hernæst præsenteres mit handleperspektiv i form af et eksemplarisk undervisningsforløb, hvor jeg 

inddrager overvejelser fra hele opgaven samt mit undervisningsforløb og på baggrund af dette 

videreudvikler forløbet.  

 

Opgaven afrundes med en metodekritik og en konklusion.  

 

Præsentation af empiri - Undervisningsforløb  

Undervisningsforløbet er tilrettelagt til en 6. klasse i min fjerdeårs praktik. Da jeg både varetog 

undervisningen i dansk og historie, fandt jeg det oplagt at lave et tværfagligt forløb om 1800-tallets 

Danmark. Begrundelsen for at arbejde tværfagligt var, dels at det forekom mig vanskeligt at skulle 

give eleverne ordentlig indsigt i emnet gennem én lektion ugentligt i fire uger i historie. Men 

begrundelsen lå også i 150års dagen for Slaget ved Dybbøl, samt tv-serien ’1864’ af Ole Bornedal, 

som var – og stadig er, yderst diskuteret blandt den danske befolkning. Jeg så straks en åbning 

gennem emnets aktualitet, der kunne bringe historiefaget ind i danskfaget – og omvendt, med 

formålet om at gøre det mere relevant og tilgængeligt for eleverne.  
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• Målet med undervisningen var At stimulere elevernes historiebevidsthed gennem kritisk 

stillingtagen og få dem til at reflektere over det, de læser.1!

 

 

Eleverne havde ikke tidligere arbejdet med kildekritik i historiefaget, så undervisningsforløbets 

formål var også at introducere eleverne til dette.  

Det var vigtigt at begge fag skulle fremtræde ligeværdigt, så historiefaget ikke bare blev et middel 

til at optimere danskfaget. 

Danskfaget skulle varetage sproglig opmærksomhed, fokus på ordklasser samt digtanalyse- og 

fortolkning af særligt fædrelandsdigte. Det er klart, at der i den danske litteratur ligger en skjult skat 

i denne periode, Guldalderen. Mange af vores nations store danske forfattere er fra denne tid. Dette 

aspekt skulle fremtræde, med hensigten om at åbne op for historiefaget.  

Danskfaget fik stor plads i starten, hvor historiefaget tog mere over sidst i forløbet. Dette var med 

henblik på, at tage udgangspunkt i noget kendt for eleverne – i dette tilfælde digtanalyse. 

Digtanalyserne skulle senere bruges som kildemateriale og skabe nysgerrighed hos eleven.  

Refleksioner over forløbet 

I begyndelsen af forløbet blev eleverne inddelt i grupper, hvor de fik tildelt en kendt kunstner eller 

litterær person fra 1800-tallet. Eleverne skulle selv finde information på internettet, og selv vurdere 

net-kildernes brugbarhed.  

Sideløbende bestod undervisningen af digtanalyse af fædrelandsdigte fra romantikken. Eleverne 

skulle finde væsentlige sproglige træk ved digtene for at danne sig en forforståelse af Danmark i 

denne periode. I forlængelse heraf havde vi en klassediskussion om, hvad det vil sige at ’beskrive 

noget romantisk’ eller ’male et romantisk billede’ af noget. Denne viden og forforståelse skulle 

senere bringes op i undervisningen igen. 

Elevernes viden om fædrelandsdigte skulle videre bruges i en historiefaglig sammenhæng. Meget af 

undervisningen var baseret på dokumentarfilm og små kortfilm med efterfølgende samtale. 

Undervisningen tog udgangspunkt i begivenhederne ’Københavns bombardement’ og ’Slaget ved 

Dybbøl 1864’.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Se!bilag!1!
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Eleverne skulle på baggrund af dokumentarfilm og faglitteratur tage stilling til, om de syntes, at de 

historiske begivenheder stemmer overens med det billede, fædrelandsdigtene giver. Dette skulle de 

gøre i et afsluttende produkt i Book-Creator. 

Formålet med dette produkt var at vurdere, hvorvidt elevernes historiebevidsthed var stimuleret. 

 

Ret hurtigt i forløbet stod det mig klart, at eleverne havde vanskeligheder med at stille sig kritiske 

overfor dét, de læste. De stødte sommetider på kilder fra internettet, der var modstridende. Herefter 

valgte de blot én af dem, uden at reflektere over validiteten af kilderne. Dette skulle de vejledes 

meget i. Eleverne fik dog gennemgående lavet nogle fine fremlæggelser, der lagde op til nogle 

diskussioner på klassen, hvilket også var hensigten.  

I arbejdet med digtanalyserne var eleverne meget lidt motiverede. De havde svært ved at se 

relevansen og knytte det til deres nutid, selvom jeg forsøgte at trække paralleller til anvendelsen af 

nationalsangen i fodboldkampe mm.  

Da vi efterfølgende så nogle dokumentarfilm omkring Københavns bombardement og krigen 1864, 

observerede jeg en øget motivation ved eleverne igen. De fandt det interessant at høre om ’gamle 

dage’, om død og lemlæstelse og våben og krig.  

Herefter havde vi en fælles snak om, de syntes at hverdagslivet i 1800-tallet, stemte overens med 

det billede, fædrelandsdigtene gav. Observationerne og vurderingerne af elevernes svar var, at de 

godt kunne spotte et modsætningsforhold. Forløbet syntes vellykket. 

Da eleverne skulle opsamle deres viden i det afsluttende produkt, optrådte der en del 

problematikker. Dels knyttede eleverne ikke romantikken og de historiske begivenheder sammen: 

“Romantikken er noget hvor man kan bleve glad inden i f.eks natur, udsigt og blomster Man kan 

også se en romantisk have”2. 

 Dels havde de simpelthen glemt, hvad vi havde gennemgået, og skulle derfor vejledes meget.  

Mit forløb syntes derfor knap så vellykket, og jeg blev klar over, at der måtte skabes plads til 

forbedringer.  

 

Ovenstående refleksioner danner baggrund for den teori, jeg har valgt at inddrage i opgaven.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Gengivet fra elevs Book-Creator 
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Skolens formål – dannelse 

”Folkeskolen skal […] give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre 

uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, 

giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets 

samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

.. 

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 

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

demokrati.” (www.uvm.dk, Folkeskolens formålsparagraf stk 3, 2015).  

 

Disse formålsparagraffer sammenholdt kan tolkes som, at Folkeskolens opgave er at sikre elevens 

almene dannelse. Dette vil jeg understøtte gennem Wolfgang Klafki, der holder fast i 

dannelsesbegrebet i skolen. Klafkis teori bygger på den almene dannelse, som orienterer sig mod et 

demokratisk, frit og socialt samfund. Alle må dannes til sådan et samfund, for at kunne varetage 

sine borgerrettigheder. Formålet med skolen og undervisningen må, ifølge Klafki, være at danne 

eleverne til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Graf & Skovmand, 2004). 

Selvbestemmelse omhandler individets ret til, at tænke og tolke selvstændigt. Medbestemmelse om 

individets krav om ansvar for udformning af fællesskabet og fælles kultur. Solidaritet om individets 

dannelse til demokrati og samarbejde. Disse egenskaber kan kobles til åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati (www.uvm.dk, Folkeskolens formålsparagraf, 2015). 

Det er altså skolens vigtigste opgave til stadighed at udvikle elevens almene dannelse, da den ses i 

folkeskolens formålsparagraf stk. 3. Dog skal det understreges, at ordet ’dannelse’ ikke længere er 

en del af formålsparagraffen, men er erstattet af ’elevens alsidige udvikling’. Dette ser jeg dog ikke 

som en hindring, da ’alsidig udvikling’ også må indebære almen dannelse – hvor særligt dannelse 

til en god samfundsborger er i fokus.  

Historiefaget arbejder med mange af emnerne, folkeskolens formålsparagraf indeholder, såsom: 

rettigheder, folkestyre, samfundspligter og demokrati. Emnerne kan i historiefaget knyttes til 

kanonpunkter som Kvinders valgret, Grundloven 1849 og Murens fald (www.uvm.dk, 

kanonpunkter for historiefaget, 2015), for blot at nævne nogle eksempler. Altså bør historiefaget 

ikke udelukkende være et kundskabsfag – men i særdeleshed også et dannelsesfag.  
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Kategorial dannelse 

For en fyldestgørende beskrivelse af Klafkis kategoriale dannelsesteori, henvises til Klafkis analyse 

af de væsentligste dannelsesteorier siden det 18. århundrede. Klafki inddeler dannelsesteorierne i 

kriterier for indholdsvalg i undervisningen i materiale- og formaledannelsesteorier. Yderligere 

underdeler han ovenstående i to (Graf & Skovmand, 2004, s. 48). 

Disse fire dannelsesteorier skal ifølge Klafki indgå i en kategorial dannelsesteori. Teorierne skal 

sammentænkes, så de ikke længere er isolerede. Kort sagt søges en syntese mellem det materiale – 

det objektive, og det formale – det subjektive. Altså mødet mellem stoffet og eleven, der sker med 

lærerens mellemkomst. Mødet er dialektisk forbundet i den forstand, at de to delprocesser beskrives 

i én proces, der forbinder netop det subjektive (eleven) og det objektive (stoffet). Dette kalder 

Klafki for den dobbeltsidige åbning, hvor verden åbnes for mennesket – og mennesket for verdenen 

(Graf & Skovmand, 2004, s. 44-45). Gennem denne proces opstår elevens dannelse, i det eleven 

opnår indsigt i en ny virkelighed, der samtidig giver en ny vinkel, der tidligere ikke har været 

ham/hende tilgængelig (Graf & Skovmand, 2004). Den kategoriale dannelse består altså i, at eleven 

skaber forståelse for stoffet, for derved at befinde sig på et nyt ståsted. Kategorial dannelse må 

derfor opnås ved, at læreren eksemplarisk udvælger det indhold, der skaber denne dobbeltsidige 

åbning.   

Det eksemplariske princip må tage udgangspunkt i de tidstypiske epokale nøgleproblemer, Klafki 

opstiller, som er emner som: fred, nationalitet, miljø, verdensbefolkningen, ulighed, forhold mellem 

I- og U-lande, teknik og kommunikation, seksualitet og identitet. 

Gennem arbejdet med disse tidstypiske epokale nøgleproblemer som omdrejningspunkt, opstår 

mulighederne for elevernes almene dannelse. Al undervisning må derfor have fokus i de epokale 

nøgleproblemer, da muligheden for den dobbeltsidige åbning og elevernes dannelse bliver øget.  

 

Nøgleproblemer i nutidens skole 

Thomas Ziehe omtaler tre nøgleproblemer i nutidens skole (Ziehe, 2004, s. 104): 

Fremmedhedsafvænning – problemstillingen omkring elevens ubehag ved at mødet med det 

fremmede. Eleven foretrækker at arbejde med hverdagsting, der kan forbindes med deres egen 

subjektive verden.  

Informalisering og understrukturerethed – hvor der tidligere var faste traditioner og normer, man 

levede efter, skal eleverne nu selv agere i en verden uden grænser, hvilket kan virke yderst 

komplekst. 
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Motivationens subjektivering – uanset hvor meget læreren forsøger at motivere og vise sit 

engagement, er eleverne ofte umotiverede overfor nyt stof. 

 

I mit undervisningsforløb kan jeg genkende nogle af de nøgleproblemer som Ziehe opstiller, særligt 

fremmedhedsafvænning og motivationens subjektivering, hvilket må forstås som sammenhængende 

problemer. Elevernes manglende motivation overfor nyt stof, kan forklares ud fra elevernes 

manglende åbenhed og ubehag overfor det fremmede. Altså vil eleverne hellere beskæftige sig med 

hverdagsforståelser, som de kan forbinde med deres egen livsverden. Dette er en problemstilling 

som Nationalt Videnscenter i Historie- og kulturarvsformidling også peger på – at elevernes 

hverdagsforståelse styrer (Eskelund & Poulsen, 2015). Eleverne i min klasse viste meget lav 

motivation overfor fædrelandsdigtene, fordi de ikke kunne relatere til dem i deres 

hverdagsforståelse.  

 

Ziehe synliggør en gennemgående problematik i undervisningen, som ofte leder til, at læreren 

forsøger sig med halve løsninger, hvor fortiden knyttes sammen med nutiden på en 

uhensigtsmæssig måde: ”Jeg kender desperate lærere, som forsøger at undervise i 

middelalderemner, ved at opløse middelalderen, som et anderledes objekt, så den passer ind i 

moderne elevers horisont. Til sidst er livet i middelalderen lige som livet i landsbyen i dag.” (Ziehe, 

2004, s. 76). 

Thomas Ziehes svar på denne problemstilling er udformet i hans tese omkring ’God anderledeshed’, 

hvor der lægges vægt på indholdet i skolen. 

”Som det formentlig fremgår, polemiserer jeg mod en didaktisk realisme, som kalder på 

naturlighed, i stedet for kunstighed. Jeg foreslår det modsatte. Skolen skal være kunstig, skolen skal 

være forskellig fra realiteternes virkelighed, skolen skal være overraskende.” (Ziehe, s. 77).årstal 

God anderledeshed skal ikke sammenlignes med fremmedgørelse, og Ziehe snakker derfor om en 

’veldoseret anderledeshed’. Ifølge Ziehe er problemet i dag, at eleverne forekommer bekendt med 

alting og synes tilsyneladende, at de allerede ved alt. Den gode lærers opgave bliver derfor, at 

’ødelægge’ det, eleverne opfatter som selvfølgeligheder. Man skal ikke starte med fremmedhederne 

for derefter at ende med det velkendte. Men derimod ’provokere’ og ryste elevernes visheder, ved at 

tage udgangspunkt i dét, der er anderledes. 
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Indholdet i undervisningen bør ifølge Ziehe altså rumme et element af anderledeshed, for dermed at 

gøre det meningsfuldt og relevant for eleven at beskæftige sig med. Indholdet skal altså flytte 

elevernes forforståelse og være identitetsskabende – få dem til at reflektere.  

 

Hvis jeg i stedet havde valgt at indlede mit undervisningsforløb med nutidige sange og tekster med 

samme lighedstræk fremfor 1800-tallets fædrelandsdigte, havde eleverne muligvis haft et bedre 

forforståelsesfundament. Altså, burde jeg have taget udgangspunkt i elevernes nutidsforståelse og 

koble den på fortiden. På den måde kunne jeg have anvendt Ziehes opfordring, om at tage 

udgangspunkt i elevens egen subjektive verden, hvorved deres hverdagsforståelse var blevet knyttet 

til undervisningens indhold. På den måde ville fædrelandsdigtene ikke virke nær så fremmede for 

eleverne. Det ville angiveligt øge motivationen, og kunne have åbnet stoffet for eleverne i stedet for 

at ’skræmme’ dem. 

 

Den gode anderledeshed kan knyttes til Klafkis teori om det eksemplariske princip og dobbeltsidige 

åbning. Hvis indholdet er anderledes og overraskende, vil det naturligt åbne sig for eleven. Eleven 

vil undre sig, og elevens nysgerrighed vil åbnes mod stoffet. Dermed sættes en refleksion i gang, 

hvor det bliver relevant for eleven selv. God anderledeshed i stoffet og undervisningen skaber 

interesse, og det bliver dermed nemmere at relatere til nutiden – eller de tidstypiske epokale 

nøgleproblemer. Man kan derfor argumentere for, at God anderledeshed skaber grobund for 

kategorial dannelse.  

 

Gennem arbejdet med historiske emner, hvor kategorial dannelse og god anderledeshed er 

implementeret, får eleverne indsigt i fortiden, og hvordan den præger nutid og fremtid.  

Man kan altså tage udgangspunkt i nutiden for at få et kendskab til fortiden – i stedet for at tage 

udgangspunkt i fortiden og danne en søgt kobling til nutiden, hvilket var det, jeg gjorde i mit 

undervisningsforløb. Ved at bytte om på fortid og nutid skabes grobunden for historiebevidsthed. 

 

 

Historiebevidsthed 

Det er min opfattelse, at historiebevidsthedsbegrebet ligger i forlængelse af Klafkis dannelsessyn. 
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I de nye forenklede fællesmål for historie tages der udgangspunkt i stk. 3: “Elevernes historiske 

bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår 

og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk 

samfund.” (www.emu.dk, 2015). Netop dette fællesmål finder jeg væsentligt for opfyldelsen af 

Folkeskolens formålsparagraf – Historie må være et dannelsesfag.  

 

Det særlige ved historiefaget er, at det både er et humanistisk og et samfundsvidenskabeligt fag. Det 

er humanistisk, da det arbejder med menneskers liv, tænkning og traditioner. Samtidig er det 

samfundsfagligt, i det at det forsøger at forklare samfundsstrukturer, -forhold og forandringer. 

Historiefagets opgave er derfor at skabe en helhedsforståelse mellem disse elementer. Denne 

helhedsforståelse kalder Bernard Eric Jensen for ’historisk bevidsthed’: 

”[’Historisk bevidsthed’] kendetegnes ved en bevidsthed om, at forandringer er uomgængelige, og 

dermed implicerer en eller anden form for bevidsthed om menneskets egen historicitet. Historisk 

bevidsthed er kun en undergruppe under det mere almene begreb ’historiebevidsthed’, om end en 

særdeles vigtig undergruppe” (Jensen B. E., 1994, s. 40). 

Jensen søger en begrebslig skelnen mellem ’historisk bevidsthed’ og ’historiebevidsthed’, da 

begreberne ofte er blevet brugt synonymt, hvilket er en diskussion jeg ikke vil komme nærmere ind 

på her. Jeg vil blot understrege, at jeg tager udgangspunkt i historiebevidsthed.  

Eftersom historiebevidsthedsbegrebet står over ’historisk bevidsthed’, vil det være mere 

nærliggende at se på førstnævnte. Igen tages der afsæt i Jensens definition: ”Historiebevidsthed er 

ikke det samme som historisk viden[…] Ved historiebevidsthed skal derimod forstås menneskers 

bevidsthed om historie som et livsvilkår – altså om histories proceskarakter. Det drejer sig altså om 

deres bevidsthed om forholdet mellem fortid, nutid og fremtid – eller sagt lidt mere uddybet: hele 

samspillet mellem deres fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsforventning.” (Jensen B. 

E., 1994, s. 10-11). 

Kort sagt adskiller Jensen det, han kalder ’historisk paratviden’ og historiebevidsthed. Historisk 

paratviden kan formuleres med elevernes viden og evner til at opridse kongerækker, huske årstal for 

forskellige begivenheder osv. Her forstås historie som noget, der forbindes udelukkende med 

fortiden, hvilket er den problemstilling jeg belyste i indledningen. Men dette stimulerer ikke 

nødvendigvis historiebevidsthed.  

Historie skal derimod forstås som en proces, der både inkluderer fortid, nutid og fremtid. 

”Historiebevidsthed tager afsæt i det forhold, at fortiden er tilstede i nutiden som erindring og 
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fortidsfortolkning og at fremtiden er tilstede som et sæt forventninger (Jensen B. E., 

Historiebevidsthed, 1996, s. 5). Hvis historiebevidsthed forstås som samspil mellem 

fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsforventning, udfylder den flere elementer i 

elevernes liv og er derved med til at forme deres virkelighedsopfattelse og deres identitet. 

Historiebevidsthed og identitet er tæt forbundne og står også i forbindelse med hinanden i 

Fællesmål for historie stk. 3: ”Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes..” 

(www.emu.dk, 2015). Derfor må historiefaget også forstås som et dannelsesfag. Det gælder, ifølge 

Jensen, ikke kun om at vide noget om historie, men om at forstå, at vi er historie, og taler om 

mennesket som et historisk væsen. Historiebevidsthed er noget, vi alle besidder i mere eller mindre 

grad og er derigennem noget, der kan stimuleres hos individet. Derfor rækker 

historiebevidsthedsbegrebet udover historiefaget. 

 

At arbejde med historiebevidsthed 

Historiebevidsthedsbegrebet er ikke kun knyttet til historiefaget, men styrkes også i skolens andre 

fag eller i situationer udenfor skolen såsom i tv, familielivet eller noget helt tredje (Jensen B. E., 

1994). Heri ligger begrundelsen i at inddrage danskfaget og arbejde tværfagligt i min undervisning. 

Danskfaget havde langt større plads i skemaet, men varetager altså ikke udelukkende danskfaglige 

kundskaber. Danskfaget er i høj grad også medvirkende til at udvikle historiebevidsthed. Samtidigt 

tilvejebringer en øget historiebevidsthed ligeledes en øget tekstforståelse i danskfaget. Det giver 

altså mening, at fagene i et tværfagligt undervisningsforløb bør være ligeværdige, da de gensidigt 

kvalificerer hinanden og ’smelter’ sammen, hvilket formentlig kan være medvirkende til at øge 

brugsværdien i historiefaget yderligere (Eskelund & Poulsen, 2015). 

 

“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.” (www.uvm.dk, Folkeskolens formålsparagraf, 2015). 

Denne formålsparagraf omhandler udviklingen af arbejdsmetoder, som skal udvikle kritiske og 

reflekterende og ikke mindst handlende elever. Igen begrundes valget om at arbejde tværfagligt, da 

både dansk- og historiefaget varetager sådanne kundskaber. Altså må eleverne lære, at forholde sig 

kritisk til dét, det læser.  

Erik Lund, norsk historiedidaktiker, beskriver, hvordan man kan inddrage dette i 

historieundervisningen.  
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Lunds historiedidaktik tager udgangspunkt i den angelsaksiske tradition. Han tager udgangspunkt i 

selve historiefaget og dets metode. Gennem arbejdet med historisk metode skal eleverne opnå 

historisk viden. Den historiske metode har udgangspunkt i kildekritik og gennem arbejdet og 

fordybelsen med kilder, opnår eleverne indsigt i, hvordan historisk viden er blevet til. De skal med 

andre ord selv erfare-, aktivt arbejde med- og praktisere historie. Eleverne skal blive ’små forskere’. 

Eleverne skal væk fra forståelsen af, at historie er noget endeligt, man kan tilegne sig gennem 

læsning i en bog, men derimod åbnes for, at historisk viden er etableret gennem faglige metoder, 

herunder historikernes arbejde med kilder. 

Lund mener, at eleverne i skolen ikke magter at danne et historisk overblik gennem en kronologisk 

gennemgang af historiens perioder. Dette vil i bedste fald ende med, at eleverne opnår et tyndt 

vidensgrundlag, hvilket kan sættes i forbindelse med Jensens begreb ’historisk paratviden’. Han 

fremviser herved en fremtrædende problemstilling i det danske Fællesmål for historiefaget: 

”Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om 

og forståelse af historiske sammenhænge…” (www.emu.dk, 2015). 

Lunds tænkning inddrages, da han har konkrete forslag til, hvad historieundervisningen skal 

indeholde, hvordan den kan tilrettelægges, og hvordan den skal anvendes.  

Lund bruger begrebet historiekundskab og definerer det som, vide-at-kundskab og vide-hvordan-

kundskab. Eleverne tilegner faktaviden (vide at), og denne viden danner så spørgsmål til metode 

kundskaben (vide hvordan). Desuden er historiekundskab også knyttet til det, han kalder 

begrebskundskab. Begreberne er både nøglebegreber såsom tid, årsag, ændring, samt 

indholdsbegreber, der knytter sig til et specifikt emne, eks ’jerntæppe’ og ’kapitalisme’ under emnet 

’den kolde krig’. Fakta-, metode- og begrebskundskab danner tilsammen historiekundskab, der er i 

konstant vekselvirkning med hinanden og tvinger eleverne til at reflektere.  

Denne refleksion skal trænes, så de selv bliver i stand til at stille spørgsmål og dermed pirre deres 

nysgerrighed. 

 

Diskussion 

Det er min opfattelse, at selvom Lund er af den angelsaksiske tradition afskriver han ikke 

historiebevidsthedsbegrebet. Lund kritiserer blot begrebet, for at være uhåndgribeligt og vanskeligt 

at praktisere i skolen.  

På konferencen i Jelling præsenterede Lund bl.a. Rammeværk og Scaleswitcing som 

historiefaglige- og didaktiske muligheder i historieundervisningen (Lund, Historieformidling, 
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2015). Værktøjernes formål er, at få eleverne til at se historien som kontinuerlig og at nutiden 

kommer i forlængelse af fortiden og fortsætter uafbrudt ind i fremtiden. Lund forsøger hermed at 

udvikle historiebevidsthedsbegrebet og knytte det til konkret praksis vha. didaktiske værktøjer i 

historieundervisningen.  

Formålet med historiekundskab er, at eleverne bliver i stand til at stille gode spørgsmål for 

derigennem at stille sig kritiske og reflekterende til historien. På den måde får eleverne indsigt i, at 

kilderne og sporene er væsentlige for at tolke fortiden. Man får altså ikke indsigt i fortiden 

udelukkende gennem en søgning på Google (Eskelund & Poulsen, 2015). Man skal ligeledes kunne 

vurdere og diskutere kilder gennem kritisk analyse. På den måde er det nødvendigt, at eleverne også 

forholder sig til nutiden og mulige fremtider - her arbejdes med historiebevidsthed.  

 

Jeg kunne med fordel have integreret Lunds tænkning omkring anvendelsen af historiefaglige 

metoder i min undervisning yderligere.  

Jeg havde ikke medtænkt helt konkrete forslag til, hvordan mine elever skulle opnå kritisk 

refleksion. Jeg havde håbet, at eleverne gennem klassediskussioner, fik en indsigt i, at litteraturen 

kan være misvisende. Men jeg lod dem ikke selv erfare, være undersøgende og praktisere historien, 

hvilket jeg nu ser som en stor mangel i mit undervisningsforløb. Dette kan muligvis være 

forklaringen på, at elevernes historiebevidsthed ikke skinnede igennem i deres evaluerende produkt.   

 

Da historiebevidsthed – gennem kritisk refleksion –  var det overordnede mål med min 

undervisning, har jeg i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt indset, at jeg ikke har været 

tilstrækkelig opmærksom på de tegn, eleverne viste på historiebevidsthed – eller mangel på samme. 

I den afsluttende evalueringsfase, havde jeg svært ved at vurdere i elevernes Book-Creators, om 

elevernes historiebevidsthed overhovedet var stimuleret. 

Dette understreger hvor vanskeligt det kan være at evaluere på et så bredt begreb som 

historiebevidsthed, da det ikke er målbart på samme måde som eksempelvis historisk paratviden.  

 

Det er min holdning, at historiebevidsthed bør være det overordnede mål med 

historieundervisningen. Når undervisningen har til formål at øge elevernes historiebevidsthed, 

opstår muligheden for den almene dannelse. 

Hvis elevernes nutidsforståelse og fremtidsforventninger skal kobles på fortidens erfaringer, bør 

indholdet i undervisningen centreres omkring Klafkis epokale nøgleproblemer. Hermed kan jeg 
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argumentere for, at historiebevidsthedsbegrebet inviterer dannelsesaspektet ind i historiefaget, 

hvilket illustreres i figuren nedenfor. 

 

 
Praksis i historiefaget udspiller sig mellem historiekundskaben, der arbejder med fortiden, og de 

epokale nøgleproblemer, der bringer nutiden i spil. Historiebevidstheden vises som relationen 

mellem historiekundskab og epokale nøgleproblemer – altså samspillet mellem nutid og fortid. 

Gennem stimuleringen af elevernes historiebevidsthed, vil de reflektere og muligvis ændre 

forforståelse. Hele denne proces, ser jeg som en udvikling af almen dannelse. Dannelsen består 

således i, at eleverne reflekterer over eget liv i nutiden som resultat af fortiden. 

 

Men hvordan kan man forene Lunds Historiekundskab og Klafkis epokale nøgleproblemer i praksis, 

med det formål om at fremme elevernes historiebevidsthed, med fokus på at knytte deres 

nutidsforståelse og fremtidsforventninger på det, de har lært? 

 

Opsamling 

Der er i dette afsnit lagt vægt på Folkeskolens Formål – formålet om dannelse med udgangspunkt i 

’elevens alsidige udvikling’ samt elevens udvikling til ’deltagelse, medansvar, rettigheder og 
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pligter’. Disse egenskaber kræver reflekterende elever, og derfor ser jeg dem som almen dannende, 

selvom ordet dannelse ikke længere er en del af formålsparagraffen. Endvidere sættes lighedstegn 

mellem åndsfrihed, ligeværd og demokrati og Klafkis dannelsessyn.  

Almen dannelse må, ifølge Klafki, udvikles gennem kategorial dannelse, hvor læreren eksemplarisk 

udvælger det indhold, der åbner sig for eleven – og omvendt. Indholdet bør være centreret omkring 

de tidstypiske epokale nøgleproblemer, for at få eleverne til at reflektere over handlemuligheder. 

Ziehe opstiller tre nøgleproblemer i nutidens skole, som jeg også kunne genkende i min egen 

undervisning – at eleverne var umotiverede overfor dét stof, som de ikke kunne relatere til deres 

egen livsverden. Derfor bør læreren inddrage en veldoseret God Anderledeshed i sin undervisning, 

for at åbne eleven mod stoffet, evt. ved at invitere elevens egen subjektive verden ind, og herefter 

’ryste’ deres opfattelse – og ikke bare tilpasse stoffet, så det passer med deres nuværende opfattelse. 

Ziehe opfordrer hermed til, at skolen og undervisningen skal få eleverne til at reflektere, hvilket jeg 

forbinder med almen dannelse.  

Jeg sætter lighedstegn mellem Klafkis dannelsessyn og et bredt historiebevidsthedsbegreb. Begrebet 

skal forstås som, at eleven ud fra nutidsforståelser og fortidsfortolkninger skal danne sig nogle 

fremtidige forventninger, hvilket har vist sig at være komplekst og svært at måle i undervisningen. 

Forståelse for samspillet mellem disse dimensioner kræver et højt refleksionsniveau hos eleven. 

Derfor inviterer historiebevidsthedsbegrebet dannelsesaspektet ind i faget. Altså må historiefaget i 

skolen ikke udelukkende være et kundskabsfag, men et dannelsesfag. Derfor bør 

historieundervisningen altid være centreret om dét formål, at fremme elevens historiebevidsthed. 

Historiekundskab er en tilgang til faget, hvor eleverne anvender historiefaglige metoder til at opnå 

viden. Viden om faktuelle ting og begreber som årsag og sammenhæng. Gennem denne tilgang 

bliver eleverne kritiske og undersøgende, hvilket fremmer elevens historiebevidsthed gennem 

refleksivitet.  

Inddragelsen af god anderledeshed og epokale nøgleproblemer samt metoden om at udvikle 

historiekundskab skaber grobund for at fremme elevernes historiebevidsthed. Gennem 

historiebevidsthed fremmes elevens almene dannelse, hvilket jeg ser som skolens og al 

undervisnings primære opgave.  

 

Næste afsnit vil være mere konkret knyttet til praksis, og undersøger hvilke didaktiske muligheder 

der findes for læreren, for netop at fremme elevens historiebevidsthed.  
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Didaktiske muligheder 

Hvorfor besøge museer? 

Som didaktisk mulighed i undervisningen inddrages museumsbesøget. Museer indeholder en enorm 

informationsmængde, der kan understøtte et historiefagligt undervisningsforløb. De kan bidrage 

med oplevelser, sanseerfaringer og har et andet læringspotentiale, som folkeskolen ikke kan tilbyde 

på samme måde. Alene dét, at eleverne træder væk fra skolens vante rammer og begiver sig ind i en 

bygning eller et område med historiske kilder, informationer og udstillinger gør, at de får en helt 

anden oplevelse end de ville have fået  gennem undervisning i et klasselokale.  

Gennem mødet med disse kilder, vil elevens nysgerrighed aktiveres, og denne blive undersøgende. 

Museumsbesøget kan altså være en medvirkende faktor til, at eleven udvikler 

undersøgelseskompetencer og derigennem udvikler historiekundskab (Lund, Historiedidaktikk, 

2009). Jo tættere eleverne er på kilderne, jo mere undersøgende bliver de. Derfor er et 

museumsbesøg oplagt i forbindelse med historieundervisningen. 

Jeg tager i denne opgave udgangspunkt i museet; Den Gamle By i Aarhus. Museet er valgt ud fra 

deres ekspertise i 1800-tallet, der var udgangspunktet i mit eget undervisningsforløb. Endvidere er 

kilderne tilgængelige for de besøgende, da museet er et levende museum, hvor de besøgende gerne 

må røre og føle på de forskellige genstande: ”Vi er et museum, hvor børnene netop gerne må røre 

og føle på vores ting. Vi vil gerne gøre op med den forestilling om, at museer er noget stille-

stående, noget man skal ’kigge på’, og ikke må røre ved, at man ikke må larme mm. Her skal man 

føle det på egen krop med alle sanser.” (Lindberg, 2015).  

Men hvordan sikres det, at museumsbesøget udvikler læring og historiebevidsthed hos eleverne? 

Æstetiske læreprocesser 

Museumsbesøget inviterer eleven ind i historien. Men hvordan inddrages læring på museet? Og 

hvad er det, eleverne får ud af et museumsbesøg, som de ikke ville få gennem traditionel 

klasseundervisning? 

Som linjefagsuddannet i musik, har jeg stor erfaring med at anvende æstetiske læreprocesser i min 

undervisning – selvfølgelig i musik – men også at inddrage disse i danskfaget. Mine erfaringer har 

været, at undervisningen som oftest kvalificeres, når elevernes sanser og oplevelser kommer i spil. 

Desuden synes motivationen for undervisningen øget hos eleverne, hvilket ville gavne historiefaget 

betydeligt (Eskelund & Poulsen, 2015). Dette understreges også af Henning Lindberg og af måden, 

de arbejder på i Den gamle By. På museet arbejder de med æstetiske læreprocesser og inddrager leg 
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i læringen. Museets erfaringer er, at de disse bidrager til øget læring hos eleverne: ”at børn (elever) 

kan opleve, føle, se, lugte og mærke historie giver dem et større udbytte, hvilket vi [Den Gamle By] 

har stor erfaring og succes med.” (Lindberg, 2015). 

I mit eget undervisningsforløb fra praktikken, benyttede jeg ligeledes æstetiske læreprocesser, når 

vi arbejdede med digte, hvor eleverne selv skulle lade sig inspirere af musik og billleder og 

derigennem udtrykke sig igennem nye selvlavede digte og raps. Men kunne jeg have inddraget de 

æstetiske læreprocesser yderligere med fokus på historiefaglig læring og udbytte? Dette forekom 

mig midlertidigt mere vanskeligt. 

Grunden hertil, må forklares ud fra opfattelsen af begrebet æstetik: ”den del af filosofien, der 

beskæftiger sig med det skønne, med kunsten og det erfaringsområde, der knytter sig til disse 

fænomener.” (www.denstoredanske.dk), hvilket er en lidt snæversynet opfattelse af æstetik.  

Jeg tager derfor udgangspunkt i Ringsted og Frodas definition: ”I faglig tale [..] har ordet æstetik 

beholdt betydningen som den videnskab, der beskæftiger sig med kunstens væsen, og kunstens 

relation til virkeligheden.” (Ringsted & Froda, 2008, s. 24). Her synes koblingen til historiefaget og 

skolen i almindelighed mere tilgængelig. Jeg tager videre udgangspunkt i deres fremstilling af 

æstetisk virksomhed (Ringsted & Froda, 2008, s. 25). 

Som deltager i en æstetisk læreproces, modtager deltageren (eleven) sansepåvirkninger. Man sanser 

og er modtagelig for indtryk. Disse indtryk lagres og bearbejdes i hjernen. Deltageren 

systematiserer og tolker indtrykkene, for at skabe mening. Gennem indtryk og bearbejdning får 

deltageren en æstetisk oplevelse, der er særligt knyttet til vedkommendes følelser og sanser. 

Oplevelsen giver deltageren en æstetisk erkendelse. Sansepåvirkning, bearbejdning, oplevelse og 

erkendelse danner tilsammen den æstetiske læreproces. Ringsted og Froda understreger endvidere, 

at den proces, hvor deltageren selv er aktivt udøvende, er mere udviklende, end den hvor deltageren 

udelukkende er passiv. Altså er det optimalt at deltageren selv skaber udtryk fremfor kun at 

modtage indtryk (Ringsted & Froda, 2008).  

Æstetiske læreprocesser kan inddrages i undervisningen, da det bidrager til en øget refleksivitet hos 

eleverne. Gennem oplevelsen, erfaringer og aktiv deltagelse skabes fundamentet for nye oplevelser, 

erfaringer og refleksioner. Derfor skal man snarere se den æstetiske læreproces som en cirkulær 

spiralisk proces end en lineær. 
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Den Gamle By er et levende museum, og på den måde bliver eleverne også aktivt udtryksskabende, 

idet de bliver deltagere i det ’levende skuespil’, der udspiller sig på museet. Eleverne bliver hermed 

en del af historien. 

De æstetiske læreprocesser legitimerer altså læringspotentialet i museumsbesøget. 

 

Der har tidligere været en opfattelse af, at museumsbesøget blev anvendt som en form for 

hyggearrangement uden formål og særligt fagligt læringsudbytte. ”Jeg har oplevet lærere, der sad i 

museumscafeen og drak kaffe, mens eleverne selv måtte begå sig på museet . Der har førhen været 

en generel antagelse af, at museumsbesøget var en fridag for både lærere og elever” (Lindberg, 

2015) 

I dette citat belyser Lindberg en problemstilling og en misforståelse af museumsbesøgets potentiale, 

som mange lærere og folk i almindelighed, deler. Så hvordan forsvarer læreren, at museumsbesøg 

skal medtænkes i årsplaner, med faglige læringsmål på lige fod med traditionel undervisning?  

 

Tiltag i Folkeskolereformen 

 Læringsmålstyret undervisning 

Denne didaktiske problemstilling må søge sin løsning i lærerens planlægning. 

I forbindelse med folkeskolereformen er der sat en række tiltag i gang, for at støtte den målstyrede 

undervisning og dermed sikre undervisningens kvalitet. Fælles Mål er nu blevet konkrete 

læringsmål, der skal afhjælpe læreren til at planlægge sin undervisning og herigennem sikre 

elevernes læringsudbytte.  

I den målstyrede undervisning skal læreren hele tiden sætte sig nogle mål for, det eleverne skal 

lære. Gennem undervisningen skal læreren justere sin tilrettelæggelse, så målene bliver nået. Dette 

gøres gennem de tegn eleverne viser på læring. 

Målstyret undervisning bevæger sig altså imellem de fire didaktiske kategorier: Mål, 

undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Det er vigtigt at understrege, at de fire 

kategorier ses som afhængige af hinanden. Derfor skal undervisningsaktiviteterne altid hænge 

sammen med de mål, der er stillet. Målene skal justeres efter hvilke tegn der vises samt 

evalueringen fra foregående forløb.  
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Museumsbesøget skal indgå i en veltilrettelagt undervisning, hvor formål og læringsmål for besøget 

skal være fremtrædende.  

Enten kan man som lærer udelukkende selv formulere målene, eller læreren kan undersøge, 

hvorvidt museet selv har opstillet nogle mål for deres undervisning. Den Gamle By har bl.a. selv 

udviklet mål for deres materialer og undervisningsforløb: “Efter år 2000 udviklede DGB nye 

undervisningsmaterialer, som skulle aktivere elevernes læring, som var et helt nyt begreb for dem. 

Det blev et klart mål, at eleverne skulle lære noget ved at komme her. Det var meget nyt. Efter dette, 

steg besøgstallet af skoleklasser betydeligt. Vi har arbejdet lige siden på at udvikle materialer og 

undervisningsforløb, så eleverne får et læringsrigt udbytte og går herfra med ny viden.“ (Lindberg, 

2015). Det blev altså særligt vigtigt for museet, at besøget skulle bidrage til læring og ikke bare 

underholdning, som tidligere havde gjort sig gældende. Derfor udviklede og ændrede museet 

undervisningsmaterialerne, hvor der blev udformet nogle konkrete læringsmål (Lindberg, 2015). 

Når målene er stillet fra museets side, er det nemmere for læreren, at planlægge og tilrettelægge sin 

egen undervisning og dermed inddrage museumsbesøget. Målene, der er opstillet fra museets side, 

altså målene der indgår under selve besøget, skal selvfølgelig have forbindelse med de mål, læreren 

har stillet for det samlede undervisningsforløb. Det er derfor altid en god idé, at læreren selv har 

formuleret nogle mål, uanset om museet har gjort det i forvejen eller ej. Dette understreger 

endvidere vigtigheden af samarbejdet mellem skole og museum. Dette samarbejde er noget den nye 

skolereform har muliggjort gennem tiltaget om Den Åbne Skole. 

 

Den åbne skole 

Den Åbne Skole er et tiltag i Folkeskolereformen, der skal åbne skolen mod dens omverden, hvilket 

indebærer bl.a. det lokale samfund, idrætsforeninger, erhvervslivet, musikskoler eller museer.  

Formålet med Den Åbne Skole er at: Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres 

aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære. (www.uvm.dk, Den åbne skole, 2015).  

Dette lyder måske allerede meget velkendt for mange lærere, der tidligere har været vant til at 

inddrage museerne i sin undervisning. Men tiltaget indebærer, at kommunen nu er forpligtet til, at 

sikre samarbejdet mellem skoler og omverdenen, hvilket er et stort fremskridt mod dét at anvende 

museerne i historieundervisningen. På den vis bliver planlægning og tilrettelæggelse mere 

tilgængelig for læreren, og skaber hermed fundamentet til en øget anvendelse af museumsbesøg i 

skoleundervisningen. Lærere vil nemmere få adgang til museerne og deres materialer, for derved at 

kunne planlægge sine undervisningsforløb herefter.  
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Flere museer har endda selv udviklet særlige undervisningsmaterialer, der understøtter, hvad 

eleverne skal lære på et givent museumsbesøg. Materialerne kan nogle steder hentes mod en mindre 

betaling eller helt gratis såfremt, at skolen (klassen) besøger museet.  

Den Gamle By er et af disse museer: “Vi tilbyder mange forskellige materialer til alle forløb og alle 

slags lærere. Vi tilbyder både dybdegående materialer, til den lærer, der forbereder sine elever 

meget på museumsbesøget. Men også de lærere, der bruger mindre tid, eller har færre timer til 

rådighed. Vi tilbyder at læreren selv kan tage sine elever med i DGB, eller vi kan tilknytte en 

underviser, der står for selve besøget og som i mere eller mindre grad inddrager klassens lærer.“ 

(Lindberg, 2015) 

Den Gamle By har i en årrække været vant til, at samarbejde med skoler omkring 

undervisningsforløb til skoleklasser. Måden hvorpå de samarbejder med skoler og lærere, kunne 

måske give inspiration til andre museer. Derigennem vil samarbejdet kunne styrkes, så tiltaget om 

Den Åbne Skole vil kunne blive realiseret i større omfang. 

 

Tiltaget om Den Åbne Skole simplificerer at museumsbesøget inddrages i undervisningen. 

Museumsbesøget kan tilmed bruges tværfagligt, som ville gøre sig gældende i min undervisning, 

hvor det ville give god anledning til at arbejde med både faglighed såvel som sociale færdigheder, 

da museumsbesøget tager udgangspunkt i langt mere end bare faglig læring – noget den 

Understøttende Undervisning også bidrager til. 

 

Understøttende undervisning 

Den understøttende undervisning ligger uden for den fagopdelte undervisning, og kan derfor bruges 

som supplement til den almindelige undervisning.  

”Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at 

lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere 

udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage til at hæve det faglige niveau.” (www.uvm.dk, 

Understøttende Undervisning, 2015) 

Der er ingen selvstændige mål for den understøttende undervisning, men der tages udgangspunkt i 

folkeskolens formål og fagenes individuelle Fælles mål. Her står det frit for læreren, hvilket indhold 

og ikke mindst hvilke mål, undervisningen skal rumme.  

“Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et 

bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale 
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kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.“ (www.uvm.dk, Understøttende 

Undervisning, 2015) 

Med den understøttende undervisning er der skabt tid i skemaet til fordybelse. Fagmål og mere 

overordnede mål som ’elevens alsidige udvikling’, kan realiseres gennem den understøttende 

undervisning. Hvor reformen og folkeskoleloven ofte er blevet kritiseret for, at henvende sig mod 

elevens tilegnelse af kompetencer og faglig udvikling, ser jeg her et tiltag i folkeskolereformen, der 

åbner for realiseringen af et bredere dannelsesaspekt i skolen.  

Endvidere skaber tiltaget med den Understøttende Undervisning en åbning, der gør det muligt for 

læreren at arbejde tværfagligt. Gennem det tværfaglige arbejde skabes broer mellem fagene, hvilket 

kan styrke fagligheden i begge fag yderligere. At eleverne kan se relevansen mellem fag, mål og 

indhold, gør dem mere nysgerrige og motiverede for undervisning (Eskelund & Poulsen, 2015). 

Brobygningen og forbindelsen mellem fagene styrker altså historiefagets brugsværdi, som ellers er 

mangelfuld blandt danske grundskoleelever (Eskelund & Poulsen, 2015), hvilket jeg har omtalt 

tidligere. 

 

Den Understøttende Undervisning og Åbne Skole er i mine øjne positive tiltag, der er nødvendige i 

den lange skoledag, som reformen har medvirket til. Den Åbne Skole muliggør i større omfang, at 

inddrage bevægelse, fordybelse og ikke mindst variation i undervisningen. Alt sammen noget 

museumsbesøget i høj grad også kan bidrage med.  

 

Museumsformidlerens betydning  

“Mange elever finder historieundervisningen kedelig og uinteressant. De kan ikke relatere til den. 

Lærere underviser ofte i ’emner’ eks vikingetiden, jernalderen, eller Christian d. 4 – uden at det 

bliver koblet til elevernes egen hverdag eller forståelse. Emnerne bliver enkeltsående og sættes ikke 

i perspektivering til andet. Dette kan være svært at forholde sig til som elev, hvorfor de så finder 

undervisning irrelevant og kedelig.“ (Lindberg, 2015) 

Lindberg skitserer her en problemstilling, der desværre gør sig gældende i megen 

historieundervisning (Eskelund & Poulsen, 2015). Derfor er det særligt vigtigt, at dét eleverne 

beskæftiger sig med kan forbindes til deres egen forforståelse, så det forekommer meningsfuldt for 

eleven at deltage i undervisningen. Dette skal museumsbesøget selvfølgelig tage udgangspunkt i, 

hvis det inddrages i undervisningen. Dermed understreges nødvendigheden af samarbejdet mellem 

skole og museum, hvor tiltaget om Den Åbne Skole derfor aktualiseres. Formidleren, der ofte er 
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ansat af museet, må altså inddrage eleverne i- og integrere museumsbesøget i elevens forforståelse. 

Og det kan han kun gøre, hvis han ved, hvad eleverne tidligere har arbejdet med. 

 

Mette Meyhoff Jensen belyser betydningen af museumsformidlerens engagement og pædagogiske 

indgangsvinkel til elever, der deltager i et museumsbesøg. Hun beskriver på baggrund af egne 

erfaringer, to næsten identiske museumsbesøg – altså samme museum, med to forskellige klasser på 

samme årgang, dog med to vidt forskellige museumsformidlere. Dette resulterede i to meget 

forskellige udbytter af besøgene. Den ene formidler var interesseret i elevernes forhåndsviden, og i 

deres faglige ståsted. Dette gav et frugtbart besøg, hvor eleverne blev inddraget i undervisningen og 

selv var aktivt deltagende. Dagen efter var de afsted igen med parallelklassen. Her blev de mødt af 

en anden formidler, der ikke viste samme engagement som formidleren den foregående dag. 

Formidleren på anden dagen var hverken interesseret i eleverne eller opmærksom på, at inddrage 

dem i undervisningen eller i samtalen, der ej heller var knyttet til det, eleverne kendte til eller vidste 

på forhånd. Så det, der burde have været to ensartede besøg, resulterede i to vidt forskellige 

oplevelser (Jensen M. M., 2011). 

Meyhoffs eksempel understreger, hvilke komplikationer det kan give, hvis museer og skoler ikke 

samarbejder. Men læreren spiller en væsentlig rolle i forhold til planlægningen af museumsbesøget. 

 

Museumsdidaktik 

Mads Hermansen beskriver og begrunder i sin artikel (Hermansen, 2011) forståelsen af, hvordan 

man optimerer det gode møde mellem eleven og det tilbud, der gives i museumsrammer. 

Hermansen skelner mellem to veje, en undervisning kan tage. Den læring, der fylder meget i 

traditionel undervisning, kaldes informationstilegnelse, som er læring uden tilknytning til liv og 

mening. Denne må kunne sættes i forbindelse med Jensens definition af ’historisk paratviden’, og 

Lunds beskrivelse af problematikken omkring elevens tilegnelse af ’et tyndt vidensgrundlag’.  

Den genuine læring derimod, som konstant tolker det, der læres og bliver meningsgivende idet, den 

har forbindelse til livet (Hermansen, 2011), er den man bør integrere i sin undervisning. Den 

konfronterer os med livets store eksistentielle spørgsmål og skaber derved mening for eleven. 

Hermansen opererer med den historiefortællende læring som ligger i forlængelse af den genuine 

læring. Den historiefortællende læring opstår gennem fortællingen, som er en konstant tolkning af 

vores  nuværende helhedsopfattelse. Gennem fortællingen skabes vores egen identitet, som altid 

sker i en social og personlig sammenhæng. Den historiefortællende læring skaber altså grobund for 
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nysgerrighed og undersøgelse hos eleven. Ved mødet med fortællingen og inddragelsen af vores 

nuværende helhedsopfattelse og nysgerrighed, bliver undervisningen meningsgivende for eleven. 

Dette må siges, at kunne knyttes til historiebevidsthedsbegrebet.  

 

Hermansen kommer med forslag til, hvad den gode undervisning bør indeholde. Den gode 

undervisning  er inddelt i tre faser (Hermansen, 2011, s. 20) 

Fase 1) Feedforward. Den forberedende fase, hvor der arbejdes med elevernes forforståelse. Hvad 

ved eleverne i forvejen omkring emnet? Denne fase foregår som oftest ’hjemme’ på skolen i 

elevens vante rammer. Læreren har en vigtig rolle, hvor vedkommende skal aktivere eleverne. 

Læreren er aktivt deltagende og fungerer som vejleder i elevernes forforståelser.  

Fase 2) Nuet. Her rykkes undervisningen og eleverne ud af de vante rammer – i dette tilfælde et 

museum. I denne fase skal eleverne selv være aktive og benytte sine sanser for at skabe oplevelser. 

Elevernes forforståelse udvides og/eller ændres. Det er særligt vigtigt, at læreren i denne fase er 

mere tilbageholdende, så eleverne selv sanser og erfarer. Lærerens rolle bliver derfor at fungere 

som observatør og at motivere eleverne.  

Fase 3) Feedback. Her er der fokus på efterbearbejdningen af midterfasen. I denne fase opsamles 

og evalueres museumsbesøget, hvormed der også perspektiveres til fase 1 og elevernes 

forforståelser. Som oftest vil denne fase foregå i elevernes vante rammer, hjemme på skolen, men 

kan også begyndes på selve museumsbesøget.  

 

Museumsbesøget  er placeret i midterfasen, hvilket belyser vigtigheden af både forberedelse til 

besøget samt efterbehandling af besøget. Gennem undervisningen, hvor alle tre faser indgår og 

bliver bearbejdet, opstår den historiefortællende læring, hvor eleverne opnår ny erkendelse gennem 

museumsbesøget. Tredelingen er altså en central faktor til, at eleverne opnår ny erkendelse og 

helhedsopfattelse. 

Tredelingen arbejder de med i Den Gamle By, hvor selve besøget er opdelt i tre faser: 

 “Vi arbejder ud fra en tre-fase. En forberedende, en erfarings- og til sidst en refleksionsfase. […] 

De kan perspektivere det til deres eget liv og til nutiden. De får en fornemmelse af, at nutiden er 

’bygget på historie’. [..] Refleksionen og samtalen med eleverne er derfor særlig vigtig.“ (Lindberg, 

2015). Den Gamle By arbejder altså ligeledes med samme opbygning, hvor Lindberg understreger 

vigtigheden af refleksionsfasen. Det er her, eleverne reflekterer over det, de har oplevet og erfaret i 
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erfaringsfasen. Refleksionsfasen ligger sidst i museumsbesøget, og det er derigennem oplagt, at 

læreren arbejder videre med denne fase hjemme på skolen.  

På den måde kan man sige, at Den Gamle By virkelig lægger kimen til, at læreren har alle 

muligheder for at tilrettelægge sin undervisning med udgangspunkt i Hermansens 

museumsdidaktik.  

 

 

Det er tydeligt, at formidleren på første dag i Meyhoffs artikel var inspireret af Hermansens 

museumsdidaktik. Han tog udgangspunkt i elevernes forhåndsviden og deres forforståelse og det, 

de havde arbejdet med hjemmefra (Feedforward). Hernæst lod han eleverne deltage aktivt og lod 

dem sanse og opleve museet for at udvide deres viden. Han agerede mere som en vejleder, en der 

stillede de rigtige spørgsmål, så eleverne selv fandt frem til en ny forståelse (Nuet). Her var rig 

mulighed for, at tage museumsbesøget med hjem på skolen, og opsamle og evaluere på elevernes 

nye viden, og lade eleverne koble museumsbesøget sammen med undervisningen.  

Derimod tog formidleren på dag 2 ikke udgangspunkt i museumsdidaktik. Eleverne blev placeret på 

gulvet, hvor formidleren gav dem et foredrag om museet. I foredraget blev eleverne ikke 

tilnærmelsesvis inddraget i samtalen på samme måde, som dagen forinden. Eleverne fik ikke knyttet 

deres forforståelse sammen med den nye viden. Eleverne begyndte derfor hurtigt at miste 

koncentration og interesse for museet. Formidleren blev irriteret over dette, hvilket resulterede i, at 

han inddrog dem mindre og mindre i samtalen. Det er åbenlyst, at eleverne på anden dagen ikke fik 

samme udbytte af museumsbesøget som deres parallelklasse.  

 

Som jeg før har argumenteret for, er det altså særdeles vigtigt, at eleverne får knyttet deres 

forforståelse sammen med museumsbesøget. Dette understreger vigtigheden af formidlerens 

betydning og samarbejde. Men jeg vil gå skridtet videre og understrege vigtigheden af lærerens 

betydning  i forbindelse med museumsbesøg, og herigennem argumentere for, at museumsbesøget 

og museumsdidaktik skaber grobunden for udvikling af historiebevidsthed og dannelse.   

 

Det er lærerens ansvar! 

Læreren har et mindst ligeså stort ansvar for elevernes udbytte at museumsbesøget. Jeg vil i 

nedenstående argumentere for, at museumsbesøg- og didaktik er en særdeles god anledning til, at 

stimulere og udvide elevernes historiebevidsthed, i det der åbnes for muligheden til at arbejde med 
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elevernes fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventninger. Dette skaber Hermansens 

museumsdidaktik gennem de tre faser. I fase 1 skal eleverne forberedes til museumsbesøget. 

Gennem grundig og veltilrettelagt undervisning, skal eleverne introduceres for emner og materialer 

af  læreren. Museumsbesøget skal understøtte denne undervisning og skal ikke bruges som hverken 

introduktion – eller afslutning på et undervisningsforløb. Ifølge Hermansen er det særligt vigtigt, at 

museumsbesøget er placeret i midterfasen (fase 2), hvor en grundig forberedelse går forud for 

besøget. I historiefaget, som kan være vanskeligt for elever at knytte til nutidsforståelsen, er det 

særdeles vigtigt, at eleverne er grundigt forberedt, inden de besøger museet. Læreren skal have 

aktiveret deres forforståelse i deres nutidsforståelse (fase 1). Her kan læreren med fordel indlede 

med stof, der aktiverer deres nutidsforståelse – altså noget eleverne kan relatere til deres hverdag. 

Tilknytningen til fortiden fremtræder højst sandsynligt under selve besøget (fase 2). Det er her 

eleven oplever historien på egen krop, med sine sanser og gennem fortællingen – og æstetiske 

læreprocesser. Hernæst arbejdes med den etablerede nye viden- og forståelser (fase 3). Her kan man 

arbejde med elevernes fremtidsforventninger. Figuren herunder viser en sådan opdeling: 

 

 
 

Hvis eleverne ikke er tilstrækkeligt forberedte til besøget, eller hvis besøget ’bare’ bruges som 

introduktion til et givent emne, har eleverne ikke mulighed for at opnå denne indsigt, da 
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forforståelsen ikke er aktiveret. Ligeledes hvis museumsbesøget ’kun’ bruges som en afslutning på 

et undervisningsforløb, når eleverne ikke at reflektere for dermed at danne sig et overblik og nogle 

forventninger til fremtiden. 

Det er vigtigt at understrege, at denne kasseopdeling er sat lidt på spidsen. Der vil selvfølgelig være 

tidspunkter, hvor det er oplagt, at læreren inddrager eksempelvis fortiden i fase 1 og 3 – dermed 

skal den ikke udelukkende behandles i fase 2. Modellen skal altså ikke forstås fastlåst, på trods af 

den meget opdelte illustration.  

Gennem undervisningen aktiveres og stimuleres elevernes historiebevidsthed, da undervisningen 

konstant har omdrejningspunkt mellem elevernes fortidsfortolkning, nutidsforståelse og 

fremtidsforventninger (i figuren vist som bjælken, der bevæger sig under selve undervisningen). 

Gennem stimuleringen af historiebevidsthed opstår muligheden for elevens almene dannelse, 

hvilket er illustreret i figuren som ringen, der omkranser hele forløbet. Kategorial dannelse opstår i 

mødet mellem eleven og stoffet –  eller museumsbesøget i dette tilfælde.  

Hvis eleverne skal opnå dannelse gennem stimuleringen af deres historiebevidsthed, kræver det, at 

læreren selv er forberedt og ikke mindst, at han/hun bruger den fornødne tid og energi på, at 

forberede sine elever til besøget og samtidig sørger for at hjælpe eleverne med at reflektere over 

det, de har oplevet. Ellers falder det hele til jorden, og bliver et uinteressant og ligegyldigt besøg, 

som ikke havde behøvet at få plads i undervisningen.  

 Opsamling 

På baggrund af mine erfaringer mit undervisningsforløb og min tilegnede viden i forbindelse med 

denne opgave, står det mig klart, at jeg må tænke anderledes, for at fremme elevernes 

historiebevidsthed. Dette forsøger jeg gennem et museumsbesøg. 

Museumsbesøg kan være en oplagt mulighed, for at understøtte et undervisningsforløb, med fokus 

på at gøre eleverne kritiske og undersøgende. Museer inviterer eleven ind i undervisningen, hvor de 

gennem æstetiske læreprocesser oplever og erfarer historie.  

Det er særligt vigtigt at målet med besøget er kendt af både museet og læreren. Herigennem bliver 

tiltagene med Målstyret undervisning og den Åbne Skole relevant,, da målene bestemmer indholdet 

– og da det sikrer samarbejdet mellem skole og museum. 

 

Læreren bør tilrettelægge sin undervisning ud fra Hermansens museumsdidaktik – altså i tre faser. 

Faserne bruges til at forberede og særligt efterbearbejde museumsbesøget. De tre faser kan 

tilrettelægges med det udgangspunkt, at de inddrager henholdsvis nutidsforståelse, 
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fortidsfortolkninger og fremtidsforventninger og dermed skaber grobund for at stimulere elevernes 

historiebevidsthed og almene dannelse. 

 

Eksemplarisk undervisningsforløb 

Jeg vil nu præsentere mit undervisningsforløb, som det kunne have været. Jeg holder fast i de gode 

elementer fra mit eget undervisningsforløb, såsom at arbejde tværfagligt med emnet. Samtidig 

holder jeg fast i målet om, at eleverne skal udvikle historiebevidsthed gennem kritisk stillingtagen 

og refleksion. 

Særligt er jeg opmærksom på, at inddrage museumsbesøget som en mulighed for at fremme 

elevernes historiebevidsthed. Derfor er forløbet tilrettelagt ud fra Hermansens museumsdidaktik, 

hvor undervisningen er opdelt i en forberedende- midter- og efterbearbejdningsfase. 

 

Undervisningen indledes med en æstetisk læreproces, der tager afsæt i elevernes egenverden. Dette 

gøres med formål om at styrke elevernes forforståelse og nutidsforståelse af begrebet Nationalisme. 

Vi læser og synger nutidig musik med fokus på Danmark3 i dag. 

Herefter introduceres de romantiske fædrelandsdigte fra 1800-tallet, for at udvide elevernes 

forståelse af begrebet, og forbinde deres nutidsforståelse ind i en fortidsfortolkning. Formålet er, at 

eleverne gennem litterære lighedstræk og forskelle, bliver bevidste om at litteraturen afspejler den 

historiske tid, den er skrevet i. Denne del af undervisningen fungerer som den forberedende fase til 

museumsbesøget.  

Hernæst skal vi på museumsbesøg i Den Gamle By, hvor den historiske tid konkretiseres, 

visualiseres og bliver gjort levende igennem dramatisering af hverdagslivet for den almindelige 

dansker i 1800-tallet. Eleverne skal sanse, opleve og aktivt tage del i museumsbesøget. De skal 

gennem denne æstetiske proces gøre sig nogle erfaringer, der videre rykker på deres nuværende 

forståelse af emnet.  

Gennem den forberedende fase får eleverne indtryk af, at livet i 1800-tallet var ren idyl. Denne 

opfattelse, skal museumsbesøget ryste, overraske og provokere, da det ikke er den indsigt, de får i 

Den Gamle By. Museumsbesøget får altså det element af God Anderledeshed, som Ziehe efterlyser. 

De visheder eleverne har dannet sig på baggrund af den forberedende fase, nedbrydes i 

museumsbesøget.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Copenhagen!Dreaming!Glamrap!og!!
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Den forberedende fase og museumsbesøget i midterfasen beskæftiger sig, i dette 

undervisningsforløb, udelukkende med elevernes nutidsforståelse og fortidsfortolkning.  

 

Efterbearbejdningen af museumsbesøget skal primært tage afsæt i elevernes nye forforståelse. Med 

det nye grundlag skal eleverne danne sig nogle forventninger til et fremtidigt handleperspektiv. 

Formålet med denne fase er, at eleverne får indsigt i, at litteraturen nødvendigvis ikke afspejler et 

’sandt’ billede af virkeligheden. Der kan altså trækkes paralleller til elevernes fremtidige 

kompetencer til, at stille sig kritiske overfor– og reflektere over dét, de læser. Læreren kan i denne 

fase med fordel inddrage lighedstræk til elevernes egenverden. Her er det vigtigt og nødvendigt, at 

læreren stiller ledende spørgsmål, som eleverne selv kan koble deres hverdagsforståelse på. 

Spørgsmålene kan lyde: ”Kender i til situationer, hvor man ønsker at male et romantisk billede af en 

begivenhed eller situation?” – Eleverne kan hjælpes på vej mod en indsigt i, at eksempelvis de 

sociale medier kan være yderst manipulerende. Dette er noget eleverne kender fra deres hverdag, 

hvor de konstant navigerer rundt på platforme som Facebook og Twitter. Eleverne skal blive 

kritiske overfor dét, de møder på netop disse medier, men også i tv og internettet generelt. På den 

vis, trækkes deres fremtidige handlekompetencer op på ét af Klafkis tidstypiske epokale 

nøgleproblemer. Nemlig problemet om informations- og kommunikationsteknologi, hvor det er 

vigtigt, at eleverne skal opnå et kendskab til de forskellige kommunikationsformer, for derved at 

kunne forholde sig kritisk til mediernes indflydelse og de sociale konsekvenser, de kan have for 

menneskets liv. Og det er særligt hér, at tegn på elevernes historiebevidsthed skal kunne observeres. 

Kan eleverne koble til deres nutid? Kan de sammenhængen mellem dét fædrelandsdigte gør, og dét 

de ser på tv og sociale medier i dag? 

I forbindelse med den efterbearbejdende fase og koblingen til elevens fremtidsforventning, bringes 

fagets faglige metode også i spil. Vi arbejder altså med en begyndende kildekritik, hvor Lunds 

historiekundskab, i fordybelsen og arbejdet med andre historiske kilder, med fordel inddrages. På 

den måde udvides elevernes historiekundskab. Dette vil være oplagt, at arbejde videre med i den 

reflekterede fase, hvor vi ville kunne inddrage andre historiske kilder og efterfølgende enten 

validere eller falsificere kilderne, hvilket vil være oplagt og kunne bruges som evaluering.  

 

Til videre arbejde ville jeg inddrage H.C. Andersens dagbogsnotater omkring krigen, og på den 

måde arbejde videre med emnet 1800-tallet. Endvidere ville man kunne besøge Fregatten Jylland, 

for at inddrage lokalområdet og udvide elevernes historiekundskab (Lund, Historiedidaktikk, 2009). 
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I det nye undervisningsforløb forsøger jeg at skabe muligheden for, at stimuleringen af elevens 

historiebevidsthed bliver mere fremkommelig. Jeg erkender ud fra min viden, at jeg skal tage afsæt 

i elevernes nutidsforståelse (egenverden) for at kunne danne koblingen til fortidserfaringerne og 

eventuelle fremtidsforventninger. Det er her museumsbesøget, spiller en væsentlig rolle i mit 

undervisningsforløb. Det er museumsbesøget der skal afføde et overraskelsesmoment og dermed 

koble nutidserfaringerne op på fortidsfortolkningerne.  

Dette er naturligvis ikke noget der sker af sig selv, men der ligger et stort ansvar hos læreren og 

hvorpå forberedelsesfasen og efterbearbejdningen behandles. Hermed inddrages Hermansens 

museumsdidaktik, hvor vigtigheden understreges i en tredeling af undervisningen. Museumsbesøget 

må ikke ’bare’ stå alene uden nogen kobling til det overordnede undervisningsforløb, men skal i 

stedet integreres ind i forløbet med en forberedende og efterbearbejdende fase. Således sættes 

museumsbesøget ind i en sammenhæng, der kan støtte elevens læring.  

Den efterbearbejde fase – refleksionsfasen er særlig vigtig for undervisningen. Her får eleverne 

opsamlet deres viden og erfaringer, der forhåbentlig har ændret deres forforståelse. 

Refleksionsfasen, som navnet også hentyder til, tvinger altså eleven til, at reflektere over fortid, 

nutid og fremtid. Det fremtidige handleperspektiv skal læreren hjælpe eleverne i gang med, ved eks. 

at inddrage deres egen hverdag gennem de epokale nøgleproblemer.  

Hermed kan der skabes grundlag for, at stimulere elevernes historiebevidsthed og almene dannelse. 

 

Metodekritik 

Min!empiri!er!i!undervisningsforløbet!indsamlet!gennem!observationer!og!elevernes!

slutprodukt.!Da!det!er!en!kvalitativ!undersøgelsesmetode,!er!det!vurderet!ud!fra!min!

subjektive!holdning,!og!kan!dermed!give!et!anderledes!resultat,!end!hvis!der!var!inddraget!

kvantitative!undersøgelser.!Disse!kunne!være!foretaget!gennem!en!spørgeundersøgelse!i!

pågældende!klasse.!Endvidere!kunne!jeg!også!have!inddraget!elevKinterviews,!hvor!det!måske!

havde!været!nemmere!at!’måle’!deres!historiebevidsthed!og!få!en!lidt!mere!uddybet!indsigt!i!

deres!konkrete!udbytte!af!undervisningen(jf.!Målstyret!undervisning).!

!

Interviewet!af!Henning!Lindberg!er!ligeledes!behandlet!kvalitativt.!Det!semistrukturerede!
interview,!lader!i!højere!grad!den!interviewede!styre!samtalen.!Det!var!derfor!mere!eller!

mindre!tilfældigt,!hvilket!omdrejningspunkt!samtalen!havde.!Dog!fik!jeg!svar!på!de!i!forvejen!
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forberedte!spørgsmål.!Dertil!skal!det!siges,!at!da!interviewet!er!behandlet!kvalitativt!ud!fra!en!

meningskondensering,!er!det!mine!personlige!tolkninger!af!det!sagte,!der!fremtræder!i!

opgaven.!!

!

Konklusion  

Eleverne i nutidens skole har svært ved at se relevansen og brugsværdien i historiefaget. Endvidere 

finder de det kedeligt at beskæftige sig med ’gamle dage’, da de ikke kan koble deres egen 

hverdagsforståelse til undervisningen. Dette er en generel opfattelse af historiefaget blandt mange 

elever. En opfattelse jeg selv mødte blandt mine elever i min fjerdeårs praktik, og som jeg gerne 

ville gøre op med. Historiefaget skal og må være relevant for eleverne at beskæftige sig med. 

Historiefaget må ikke udelukkende være et kundskabsfag, men et dannelsesfag. Dette begrundes ud 

fra Folkeskolens Formål, som til stadighed rummer elevens almene dannelse, selvom ordet er 

udgået fra paragraffen. På trods af dette, ser jeg lighedstegn mellem Folkeskolens Formålsparagraf 

og Klafkis almene dannelsessyn – dannelse til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet – 

eller åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Disse egenskaber ser jeg som individets – eller elevens – 

dannelse til at reflektere over- og tage stilling til eget liv. Hvis dette er Folkeskolens primære 

opgave, må historiefaget også kunne bidrage til formålet. Dette gøres bl.a. gennem udviklingen af 

elevens historiebevidsthed, som jeg ser i forlængelse af den almene dannelse.  

 

Jeg forsøgte derfor i mit undervisningsforløb at inddrage historiebevidsthedsbegrebet som et 

overordnet mål for undervisningen– at få eleverne til at forstå sammenhængen mellem 

nutidsforståelse, fortidsfortolkning og fremtidsforventninger. Dette skulle gøres gennem kritisk 

stillingtagen og refleksion over litteraturen. Dette viste sig mere vanskeligt end som så. Dels havde 

jeg ikke tilstrækkeligt overvejet, hvordan elevernes hverdagsforståelse skulle knyttes til stoffet 

gennem Ziehes God Anderledeshed. Dels var min undervisning meget ensartet gennem 

klassediskussioner og inddragelse af film og litteratur. Jeg lod ikke eleverne selvstændigt 

undersøge, være aktive og oplevende.  

Slutteligt var jeg ikke opmærksom på de tegn, eleverne viste på historiebevidsthed. Min evaluering 

af forløbet og elevernes færdige produkter kunne derfor ikke vise, om elevernes historiebevidsthed 

overhovedet var fremmet. Hermed inddrages den nye folkeskolereform, hvor bl.a. Understøttende 

Undervisning og Lærermålstyret Undervisning er tiltag, der netop skal sikre, at eleverne når de mål, 

læreren sætter for dagen og bliver didaktiske redskaber til at muliggøre det. 
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I forlængelse heraf undersøges hvilke didaktiske muligheder, der ligger indenfor historiefaget. Her 

inddrages museumsbesøget, for at understøtte min undervisning, og dermed skabe grobund for 

elevernes historiebevidsthed, som jeg eftersøgte igennem æstetiske læreprocesser. 

Den Åbne Skole åbner for samarbejdet mellem skole og i dette tilfælde museet. Hermed sikres at 

mål og formål med undervisningen er gennemgået af museum såvel som lærer.  

Læreren har en vigtig rolle i at planlægge til besøget og efterbehandle det sammen med eleverne. 

Altså kobles deres fortidsfortolkning på deres nutidsforståelse. Herefter arbejdes med elevernes 

oplevelser og egne erfaringer og tvinger dem til at reflektere og tage stilling, hvilket bringer deres 

fremtidsforventninger i spil. 

Det tænkte undervisningsforløb er et forsøg på at udvide mit eget forløb og inddrage min nye viden 

i forbindelse med denne opgave, hvor ovenstående er tænkt ind i praksis.  

I den forbindelse ser jeg museumsbesøget som et godt alternativ og supplement til min egen 

undervisning. Det inddrager eleverne, gør det relevant og får dem til at reflektere og tage stilling. 

Gennem den æstetiske læreproces knyttes elevernes egne erfaringer sammen med deres 

nutidsforståelse, hvilket gerne skulle få dem til at reflektere over deres fremtid. Museumsbesøget 

inviterer altså historiebevidsthed ind i undervisningen, hvilket giver det dét dannelsespotentiale, jeg 

efterlyser. 
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