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1. Indledning 
Det er en kold morgen i starten af foråret, men foran indgangen til Nationalmuseet er der allerede 

tæt pakket af elever, pædagoger og lærere, der venter på, at døren bliver åbnet. Jeg blander mig i 

mængden af elever og hører nogen snakke med deres lærer, om de mon kommer til at se en rigtig 

viking, altså sådan en rigtig viking med sværd og det hele? 

Da klokken slår 10, og dørene åbnes, strømmer eleverne ind og bliver af lærere og pædagoger 

dikteret i forskellige retninger. Dette er blot en hel normal dag for Nationalmuseet, der dagligt har 

flere klasser på besøg. 

 

Men hvad får eleverne ud af det, og hvorfor vælger man som historielærer i folkeskolen at bruge 

kostbar undervisningstid på at tage ud af det formelle læringsrum? 

 

Vi lever i dag i det senmoderne samfund, hvor viden og færdigheder er prioriteret højt, men det er 

samtidig sidestillet med at udvikle den enkle persons potentialer. 

Dette kan bl.a. ses afspejlet i den danske folkeskoles formålsparagraf, som bærer præg af både at 

skulle kombinere faglighed og alsidighed i undervisningen (Undervisningsministeriet: 2014a).   

På baggrund af dette kan det antages, at skolen både har et lærings- og dannelsesformål, som vi som 

historielærere skal tilgodese i vores planlægning af undervisningen. 

Ydermere leder det mig frem til hypotesen om, at eleverne og lærerne står tæt pakket foran 

Nationalmuseets indgang, fordi brugen af museet som et alternativt læringsrum må indeholde nogle 

dannelses- og læringspotentialer.  

 
Med baggrund i ovenstående problemstilling har det ledt mig frem til at undersøge følgende: 
	  

1.1 Problemformulering 
Hvilke dannelses- og læringspotentialer fremmer det alternative læringsrum, når det bruges i 

historieundervisningen i den danske folkeskole? 

1.2 Begrundelse for valg af undersøgelsesområde 

Min fascination af brugen af det alternative læringsrum startede da jeg var i min tredjeårs-praktik – 

i andre skoleformer. Her havde jeg valgt at tage på Nationalmuseet, fordi det bl.a. supplerede mit 

linjefag i historie. I løbet af de tre uger jeg var der, fik jeg et indblik i, hvordan skoletjenesten 

arbejdede.  
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Hver dag jeg mødte op, så jeg flere skoleklasser, som gik ind ad indgangen til Nationalmuseet, 

hvorefter de et par timer senere atter forlod museet. Fordi jeg var tilknyttet praktikken på museet, 

fik jeg museets perspektiv på eleverne og det var der min nysgerrighed for alvor blev vakt for det 

alternative læringsrum. For hvad er det, det alternative læringsrum kan tilbyde eleverne i forhold til 

det sædvanlige klasselokale – det formelle læringsmiljø? 

1.3 Afgrænsning 
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering og problemstilling vælger jeg at afgrænse 

mit fokusområde, da det på grund af opgavens begrænsede omfang ikke er muligt at dække alle 

sider af det alternative læringsrum. Derfor vil jeg gøre opmærksom på, at jeg i denne opgave vil 

forstå det alternative læringsrum som et museumsbesøg, med et specifikt fokus på Nationalmuseet, 

da jeg har indsamlet mit empiriske materiale her. Det vil også betyde, at eftersom alle alternative 

læringsrum/museer er forskellig, vil der ikke blive taget højde for denne fakta i opgaven. 

1.4 Det alternative læringsrum 
Man kan pr. tradition vis opdele læringsmiljøer i de formelle og uformelle. Skolen bliver i denne 

sammenhæng anset som det formelle læringsmiljø, fordi den er en del af samfundets etablerede 

undervisningssystem og samtidig skal opfylde en række krav (Nørgaard, 2009, s. 23). 

Derved må det give den antagelse, at de uformelle læringsmiljøer anses som værende aktiviteter 

uden for skolen. Skellet mellem det formelle og uformelle læringsmiljø gør, at det uformelle 

læringsmiljø ofte er blevet set som et alternativ til opfyldning af det formelle læringsmiljøs krav 

(Nørgaard 2009:23). Men burde man ikke i højere grad ikke anse det uformelle læringsmiljø som et 

alternativt læringsrum for det formelle læringsmiljø?  

Knud Illeris betegner begrebet læringsrum som den direkte ydre sammenhæng, som læringen finder 

sted i. Derudover påpeger Illeris, at forskellige læringsrum kan have en tendens til at give læringen 

en forskellig karakter, betydning og kvalitet (Illeris 2012:29). Derfor vælger jeg at se et uformelt 

læringsmiljø som et alternativt læringsrum, med henblik på at ”museumsbesøget skal kunne 

relateres og reflekteres i forhold til den øvrige undervisning” (Jensen 2011:61) og dermed 

understøtte lærerens daglige historieundervisning på skolen, fordi eleverne på museet vil blive 

konfronteret med den viden de i undervisningen har tilegnet sig (Nørgaard 2009:22). 

2. Opgavens metode 
- Jeg vil i det følgende kapitel belyse opgavens konstruktion 
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2.1 Præsentation af teoretisk tilgang 
Dette afsnit er til for at give et overblik over min teoretiske tilgang i besvarelse af mit problemfelt. 

En yderligere præsentation af de anvendte teorier, vil blive udfoldet i kapitlet Teoretisk afsæt.  

Da min problemformulering omhandler to centrale begreber – dannelse og læring – og fokus på 

historiefaget, vil min teori være opdelt i disse tre fokusområder. 

Til belysning af det første fokusområde, dannelse, har jeg valgt at gøre brug af Wolfgang Klafkis 

dannelsesteori, samt inddragelse af det senmoderne samfund. Dette vil munde ud i en analyse af 

hvilket dannelsessyn, der kommer til udtryk i folkeskoleloven gældende fra 2014. Som afslutning 

på fokusområdet vil der være en delkonklusion. 

Derefter vil jeg belyse det andet fokusområde læring. Her har jeg valgt at gøre brug af Knud Illeris’ 

læringsteori samt læring ud fra et sociokulturelt perspektiv, med brug af Olga Dysthe og Howard 

Gardners teori om de mange intelligenser. Derefter vil jeg inddrage didaktiske overvejelser om 

museet. Til sidst vil jeg præcisere min opnåede viden om læring i en sammenkobling mellem de 

teoretiske perspektiver og afslutningsvis en delkonklusion. 

For det tredje fokusområde, historiefaget, vil jeg belyse historiebevidsthedsbegrebet samt aspekter 

herom. Som afslutning på kapitlet Teoretisk afsæt har jeg fremstillet en model der viser forholdet 

mellem dannelse og læring.  

2.2 Præsentation af empirisk materiale 
Dette afsnit er ligeledes til for kort at kaste lys over det empiriske materiale, som opgaven rummer. 

Mit empiriske materiale er blevet indsamlet på Nationalmuseet. Det består af tre forskellige 

semistrukturerede interviews: et med omviseren, et med læreren og et fokusgruppe-interview med 

fire elever fra omvisningen. For at skabe validitet i undersøgelsen har jeg valgt også at lave en 

deltagerobservation, da jeg er interesseret i at undersøge elevernes oplevelse og adfærd under en 

omvisning. Jeg vil uddybe mit empiriske materiale i kapitlet Empirisk afsæt. 

2.3 Legitimering af metodevalg 
I de to overstående afsnit præsenterede jeg kort mit teoretiske og empiriske materiale. På baggrund 

af denne tilgang til materialet vil jeg nu, som jeg refererer til i afsnittets titel, legitimere mit 

metodevalg. 

2.3.1 Teoretiske metodevalg 

Til besvarelsen af mit problemfelt har jeg, som tidligere nævnt under afsnittet Præsentation af 

teoretisk tilgang, valgt at opdele min teori i en dannelses-, lærings- og historiefagsdel. 
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1. I dannelsesdelen har jeg valgt at gøre brug Wolfgang Klafki. Jeg finder hans dannelsesteori 

fordelagtig i forhold til opgavens problemfelt, da der kan ses en tendens til at 

folkeskoleloven vægter samme dannelsessyn som Klafki bruger i sin dannelsesteori. 

2. I læringsdelen har jeg som udgangspunkt valgt at gøre brug af Knud Illeris’ læringsteori, da 

Illeris har en åben tilgang til læring, som jeg finder fordelagtig. 

Men i forhold til opgavens problemfelt mener jeg ikke, at Illeris’ læringsteori kan stå alene. 

Derfor har jeg valgt at kombinere Illeris’ læringsteori med Olga Dysthes teori om 

dialogbaseret undervisning og Howard Gardners teori om de mange intelligenser.  

Selvom disse teoretikere ikke deler det samme syn på læring, så mener jeg, at det er 

fordelagtigt at kombinere dem med hinanden for derved at opnå det ønskede syn på læring, 

som skal danne ramme om opgaven. 

3. I historiefags delen har jeg valgt, at gøre brug Bernards Eric Jensen til, at belyse valgt, af 

begrebet historiebevidsthed, da tilslutter mig hans kritik af historisk bevidstheds begrebet. 

Endvidere uddyber jeg historiebevidstheds begrebet med Hans-Jürgen Pandel, da det er 

relevant i forhold til analysen af min empiri. 

2.3.2 Empiriske metodevalg 

For at undersøge mit problemfelt har jeg gjort brug af den hermeneutiske videnskabsteori, på 

baggrund af min kvalitative tilgang til indsamling af empirisk materiale. Hvori det ligger at verden 

må fortolkes for at den kan forstås (Kjær, Pedersen & Kristiansen 2011:17).  

 

Jeg har valgt at lade min interviews være semistrukturerede, da jeg anser det som en fordel, at jeg 

som interviewer har en interviewguide, som jeg kan støtte mig op ad, men samtidig ikke er bundet 

af, så hvis informanterne har bevæget sig udover det omtalte emne, og det har haft relevans, har jeg 

fulgt dette spor. Det betød altså, at jeg fik mulighed for at interagere med interviewpersonerne 

undervejes (Kjær et al. 2011:25). Endvidere valgte jeg, at interviewet med eleverne, skulle være et 

fokusgruppe interview, da eleverne på den måde kunne støtte og blive inspireret af hinanden 

undervejes i (Kjær et al. 2011:81). Desuden har jeg valgt at transskribere alle interviewene ordret.  

 

Deltagerobservationen giver mig mulighed for at studere eleverne og deres aktiviteter (Kjær et al. 

2011:101), og de er derfor med til at styrke mit interview og derigennem kvalificere og validere det 

(Kjær et al. 2011:25). 
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Jeg har valgt denne tilgang til mit problemfelt, da det giver mig indsigt i den unikke viden, 

informanterne har, og jeg kan få et dybdeperspektiv på undersøgelsesfeltet. 

2.4 Analysestrategi 
Efter jeg havde observeret klassens omvisning, skulle jeg direkte hen og lave mine interviews, 

hvilket betød, at jeg først fik mulighed for at gennemgå og renskrive mine noter et par timer senere. 

Da deltagerobservationen var renskrevet, printede jeg den ud, og markerede de steder, jeg 

vurderede, var relevante i forhold til opgaven. 

Efter jeg havde interviewet alle informanterne, lyttede jeg interviewet igennem lige efter for at sikre 

mig, at der ikke var steder, hvor jeg ikke kunne høre, hvad der blev sagt, for i det tilfælde havde jeg 

mulighed for at skrive noter ned med det samme, så jeg ikke mistede vigtige data.  

Ved anden gennemlytning transskriberede jeg interviewene, undervejs i gennemlytningen stoppede 

jeg og spolede tilbage for at sikre mig, at jeg havde skrevet det, informanterne nøjagtigt havde sagt. 

Efter dette printede jeg mine transskriptioner ud og gennemgik dem, samtidig med jeg satte streger 

og tilføjede noter til de passager, jeg vurderede skulle bruges i opgaven. 

På baggrund af opgavens problemfelt og mit empiriske materiale har det ledt mig frem til følgende 

analysekategorier: 

1. Om at være på museum 

2. Hvorfor skal vi på museum? 

3. Underkjoler og kaffekander 

4. Når historien får os til at føle 

5. Dialogisk læringsrum 

Da mit indsamlede empiriske materiale fylder mere end det tilladte antal siders bilag, vil jeg kun 

udvælge de passager, som jeg inddrager i min opgave. Efter analysen vil jeg samle resultaterne op i 

det efterfølgende kapitel. 

2.5 Afslutningen på opgaven 
Efter jeg har frembragt mine resultater, vil jeg i det efterfølgende kapitel diskutere det at skulle 

dokumentere dannelse og læring. Derefter vil jeg komme med kritik af opgaven i afsnittet 

Metodekritik og min konklusion på opgaven. De sidste to kapitler i min opgave vil indeholde et 

handleperspektiv og en perspektivering. 
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3. Teoretisk afsæt 
Jeg vil i dette kapitel præsentere de valgte teoretikere og deres teorier, som jeg vil anvende i min 

opgave. Med udgangspunkt i min problemformulering har jeg valgt at konkretisere min teori til at 

være opdelt i tre centrale fokusområder, henholdsvis dannelse, læring og historiefaget, der vil til 

hvert af de tre fokusområder være tilhørende afsnit og underafsnit. Der vil også ved hvert af 

fokusområdernes afslutning være en delkonklusion, hvor de centrale pointer bliver samlet op. Som 

afslutning på opgavens teoretiske kapitel vil jeg lave en afrunding. 

Jeg vil starte med at udfolde dannelse som det første fokusområde, sidenhen vil jeg udfolde læring 

og til sidst historiefaget.  

3.1 Dannelse 

Dannelse kan betegnes som en pædagogisk norm. Dels fordi det henviser til den proces, hvor 

individet tilegner sig kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger, hvor resultatet 

af processen vil kunne føre til dannelse i den ønskede retning af individets personlighed, og dels 

fordi det kan betegnes som en social norm, fordi man som dannet individ erhverver en bestemt 

adfærd, væremåde, opførsel og viden. Dannelsen er derfor forbundet med samfundets 

dannelsesideal, som er afhængig af tidens samfunds- og menneskesyn (Redaktionen:2014). 

3.2 Dannelsesideal 

Et dannelsesideal bliver skabt ud fra holdningen om, hvilken dannelse der er den rigtige. Derfor kan 

det antages, at begrebet er normativt, fordi det angiver den vej, som dannelsesprocessen skal gå, 

samt hvilket mål man bør prøve at opnå (Ralking, Tylén & Yde 2001:147). Derudover er begrebet 

også socialt bestemt, fordi det er afhængigt af, hvem der definerer det, da forskellige tider vil have 

nye ideer, som vil gøre, at der opstår nye definitioner af, hvilken vej dannelsesprocessen skal gå i 

(Ralking, Tylén & Yde 2001:147).  

3.3 Dannelsesteori 

Dannelse har sine rødder helt tilbage til antikken, og gennem tiden har forskellige teoretikere givet 

deres bud på, hvad de anser som dannelse, og hvad et dannet menneske er. Jeg vil i det følgende 

afsnit belyse begrebet dannelse ved hjælp af Wolfgang Klafki, som er tysk pædagog og didaktiker.  

Klafki deler fortidens teorier om dannelse op i fire grundlæggende dannelsesforestillinger og 

strategier (Brejnrod 2005:26) indenfor det, han betegner som de materiale og formale 

dannelsesteorier (Jank & Meyer 2006:173). Jeg har nedenfor illustreret Klafkis opdeling af 
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Kla%kis	  dannelsesteorier	  

Material	  dannelse	  

Klassiske	  teorier	  

Udenadslære	  af	  kulturens	  
store	  og	  signi%ikante	  tekster,	  

moralsk	  opbyggende,	  
overfører	  kulturens	  værdier	  

Objektive	  teorier	  

Øget	  videnskab	  og	  viden	  om	  
lande,	  kunst	  og	  kultur	  

Formal	  dannelse	  

Funktionelle	  teorier	  

Eleven	  udvikler	  sine	  
medfødte	  evner	  

Metodiske	  teorier	  

Evnen	  til	  problemløsning,	  
dannelse	  igennem	  

informationssøgning,	  
projektarbejde	  mv.	  

fortidens teorier, med inspiration fra bogen Didaktiske modeller (Jank & Meyer 2006:173) og min 

egen eksamensopgave (Lefevre 2014:3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen skal illustrere den forskel, der er mellem de materiale og formale dannelsesformer. Som 

det fremgår af modellen, så tillægger de materiale dannelsesformer indlæringen af stoffet stor 

vigtighed, hvor målet er at kunne beherske en eksakt viden og eksakte færdigheder (Brejnrod 

2005:34). Hvorimod de formale dannelsesformer tillægger den indre udvikling2 hos eleven stor 

betydning (Brejnrod 2005: 34). Gennem opdelingen af disse tidligere opfattelser, skaber Klafki den 

dialektiske syntese, fordi han mener at undervisningen – i dette tilfælde historieundervisningen – 

ikke vil få den nødvendige gennemslagskraft (Larsen 2012:17), hvis den bygger på princippet om 

enten den formale eller den materiale opfattelse. 

 

Med dette belæg skaber Klafki kategorialdannelsen, som er et forsøg på, at sammenfatte de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Tænkemåder, holdninger, beherskelse af metoder osv.  
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materiale og formale dannelsesformer (Jank & Meyer 2006:177). Klafki definerer 

kategorialdannelsen, som ”en proces, hvorved barnet opnår kategorier til erkendelse af verden og af 

sig selv i verden” (Nabe-Nielsen 1997:73). Det vil betyde, at når eleven behersker en kategori, vil 

elevens øjne blive åbnet for den del af omverden. Dermed sker den dobbeltsidige åbning, hvor 

stoffet åbner sig for eleven i materiel henseende, og eleven åbner sig for det, der skal læres i formal 

henseende (Brejnrod, 2005:35). Klafki påpeger dog, at indholdet i undervisningen må sige eleven 

noget, for at denne dobbeltsidige åbning kan finde sted (Larsen 2012:17). 

3.3.1 Kritisk-konstruktiv pædagogik 

Klafkis kategorialdannelse fik dog kritik for at være for filosofisk abstrakt og have mangel på 

samfundsmæssige kendsgerninger (Juul, 2011:602). Derfor supplerede Klafki den kritisk-

konstruktive pædagogik til sit dannelsesbegreb, som tager højde for, at forholdet mellem dannelse 

og samfund bliver dialektisk og kritisk (Juul 2011:602). 

Det kritiske kom sig således af, at Klafki opstillede en række af spørgsmål også kaldet for de 

epoketypiske nøgleproblemer3 (Pietras & Poulsen, 2011). Disse spørgsmål rummer det Klafki anser 

som centrale lokale og globale udfordringer og problemer for menneskene, og som ikke 

umiddelbart kan blive løst ”… men som kendetegner en epoke, dvs. de har en vis varighed, og er 

hverken døgnaktuelle eller evigtgyldige” (Pietras & Poulsen 2011:242).   

Endvidere mener Klafki, at hvis samfundet skal udvikle sig i en demokratisk retning, er det en 

forudsætning, at eleverne får mulighed for at søge svar og handlemuligheder på disse epoketypiske 

nøgleproblemer ”…som kan støtte dem i at finde frem til almengyldige menneskelige værdier og 

kriterier” (Pietras & Poulsen 2011:242). Disse værdier og kriterier formulerer Klafki som 

selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet samt at have åbenhed overfor verden (Brejnrod 

2005:33). 

Historieundervisningen kan endvidere danne ramme for at kunne vise ”hvordan identifikation af 

sådanne nøgleproblemer er knyttet til historisk tid og sted” (Jensen 2012:47). 

3.3.2 Selvbestemmelse, medbestemmelse, solidaritet og åbenhed overfor verden 

I det forrige afsnit omtalte jeg fire værdier og kriterier, som Klafki pegede på var nødvendige for, at 

samfundet kunne udvikle sig i en demokratisk retning. Jeg vil i det følgende afsnit uddybe disse 

værdier og kriterier. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Spørgsmålet om fred, nationalitetsprincipper, miljøproblemet, befolkningstilvækst, social ulighed, 

teknologiudviklingen, ulandsproblematikker, seksual- og kønsproblematikker (historiedidaktik side 243).	  
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I selvbestemmelse ligger der det at forstå sammenhænge mellem det personlige liv og det fælles liv, 

hvorimod medbestemmelse bygger på, at individet aktivt bidrager til udvikling af det fælles liv. 

Solidaritet er evnen til at leve sig ind i andres livshorisont (Brejnrod 2005:33). Det sidste punkt er 

åbenhed overfor verden, hvori der lægger det at være lydhør og modtagelig overfor nye idéer osv. 

Det skal dog understreges, at der ikke findes en didaktisk metode til at opnå disse dannelsesmål. 

”Undervisningen må tage udgangspunkt i temaer fra virkeligheden, være dialogisk og bygge på 

indlevelse mellem lærer og elev” (Brejnrod 2005:33). 

3.4 Det senmoderne samfund 

Jeg har tidligere, i kapitlet Teoretisk afsæt, under afsnittende Dannelse og Dannelsesideal nævnt, at 

de begge er afhængige af det samfunds- og menneskesyn, der udspiller sig i den pågældende tid. 

Men hvilke dannelsessyn tillægger vi os så i vores tid? Hvis vi ønsker at forstå, hvilket 

dannelsessyn der udspiller sig i vores samfund, bliver vi nødt til først at forstå, hvad samfundet er 

præget af. Derfor vil det følgende afsnit omhandle samfundet, og hvad vores tid i dag vægter og 

prioriterer. 

Vi lever i det 21. århundrede (senmoderne samfund) også kaldet den globaliserede verden eller 

videnssamfundet. Den engelske sociolog Anthony Giddens definerer globaliseringen som: 

”Intensivering af verdensomspændende sociale relationer, som forbinder fjerne lokaliteter på en 

sådan måde, at lokale begivenheder påvirkes af hændelser, der finder sted mange kilometer borte og 

vice versa.” (citeret i Brejnrod 2005:62). 

Som Giddens her refererer til, så er det fjerne kommet nærmere, bl.a. fordi transportmidler og 

kommunikative4 muligheder er forbedrede så vi på ingen tid komme i kontakt med omverden og 

følge med i hvad der sker (refereret Brejnrod 2005:62). Men med stigende kontakt til omverden 

smitter det også af på samfundet, dels kommer verdens lande til at ligne hinanden mere, og dels kan 

der ses en tendens til national selvhævdelse og værn om kultur og sprog (Brejnrod 2005:62), f.eks. 

gennem kulturkanonen. 

 

Videnssamfundet er betegnet ved at tillægge viden og læring stor værdi (Brejnrod 2005:79). Men 

samtidig lægges der også fokus på de personlige kompetencer, som skal tilegnes i takt med de 

faglige kompetencer. Det er ikke nok bare at tilegne sig den viden og de færdigheder, du skal også 

formå at omsætte det til handling, og i et samfund, der er præget af globalisering og hele tiden er i 

forandring, er evnen til at flytte sig både mentalt, fysisk og rollemæssigt påkrævet. Samtidig skal du 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Mobiltelefoner, computer, internet. 
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kunne indgå i relationer og derigennem kunne skabe samarbejdsmuligheder og dele din viden. Det 

at kunne få nye idéer og udtrykke dem, altså kreativitet, er ligeledes en efterspurgt evne i 

videnssamfundet. Derudover er der større fokus på individet og identitetsdannelsen (Brejnrod 

2005:80). 

 

En anden vigtig ting i det senmoderne samfund er den æstetiske dannelse, som opstår i 

lærerprocessen ”… hvor man får kendskab om verden gennem en kombination af sansning, følelse, 

forestilling og fantasi” (Brejnrod 2005:89). Dannelsen sker, når individets indre og kulturens 

betydningssystemer kommer i kontakt med hinanden (Brejnrod 2005:90). 

Vigtigheden kommer sig af, at der i den æstetiske dannelse ligger det, at det er med til at hjælpe 

individet til at forstå en foranderlig og kompleks verden (Brejnrod 2005:93). Samtidig er æstetikken 

med til at signalere, hvem vi er som individer, for eksempel gennem vores boligindretning 

(Brejnrod 2005:93). 

3.5 Analyse af nutidens samfunds dannelsessyn 

Da en del af mit problemfelt går ud på at undersøge, hvilke dannelsespotentialer det alternative 

læringsrum fremmer, vil jeg i det følgende afsnit analysere mig frem til nutidens samfunds 

dannelsessyn, bl.a. ved hjælp af Klafki. Dette vil jeg gøre på baggrund af folkeskoleloven 2013, der 

trådte i kraft den 1. august 2014 (Jørgensen:2014), da jeg anser dette for at være et udtryk for de 

aspekter, nutidens samfund prioriterer. 

 

Det foreskrives i folkeskolens formålsparagraf stk.2., at der skal udvikles arbejdsmetoder og skabes 

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” 

(Undervisningsministeriet:2014a). Endvidere forskriver stk. 3 at folkeskolen – i et samfund med 

frihed og folkestyre – skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Samt 

at folkeskolen skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati 

(Undervisningsministeriet:2014a). 

Det kan dermed udledes, at skolen er pålagt at idealisere et demokratisk dannelsessyn, i den 

forstand at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse i det demokratiske samfund og 

samtidig håndhæve disse retningslinjer. Derudover bliver der lagt vægt på, at eleverne skal kunne 

tage stilling og handle, hvilket ligger i tråd med videnssamfundets og globaliseringens indflydelse 

på den konstante mængde af information, som skal sorteres, hvilket giver grundlag for, at eleverne 
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udvikler en kritisk sans. Samt behovet for at fremtidens borgere (eleverne) bliver i stand til at forstå 

samfundet og deres egne handlemuligheder i det. 

Dette ligger i tråd med de værdier og kriterier (selvbestemmelse, medbestemmelse, solidaritet og 

åbenhed overfor verden), som Klafki opstiller, hvis samfundet skal udvikle sig i en demokratisk 

retning.  

Ligeledes kommer fokus på den æstetiske dannelse til udtryk i forhold til, at folkeskolen skal 

udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer til oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne, 

derigennem kan udvikle erkendelse og fantasi. 

 

Endvidere forskrives det i folkeskolens formålsparagraf 1, at:  

”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.” 

(Undervisningsministeriet:2014a). 

Hvis vi vender tilbage til Klafkis dannelsesteori, kan der spores både den materiale og formale 

dannelse. Den materiale dannelse kommer sig således af, at der er et ønske om at give eleverne 

kundskaber og færdigheder med henblik på videre uddannelse, eleverne skal dermed beherske en 

eksakt viden og eksakte færdigheder. Mens den sidste del af citatet lægger vægt på, at fremme den 

enkelte elevs alsidige udvikling, som i højere grad lægger sig indenfor den formale dannelse, hvor 

den indre udvikling hos eleven bliver tillagt værdi. 

Ydermere kan tendens til national selvhævdelse og værn om den danske kultur spores i ønsket om 

at gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie. 

3.5.1 Delkonklusion 

Gennem analysen af Nutidens samfunds dannelsesideal kan det udledes, at folkeskolen skal 

forberede eleverne til de forskellige virkefelter, det senmoderne samfund indebærer. Det må dermed 

antages, at disse personlige kompetencer må skabes i samspillet med de faglige kundskaber og 

færdigheder. Samtidig er jeg kommet frem til, at folkeskolens dannelsesideal tager udgangspunkt i 

det kategoriale dannelsessyn, dette udledes på baggrund af, at både det materiale og formale 

kommer til udtryk.  

Dermed kan det udledes, at følgende punkter vægtes:  

• Demokratisk dannelse 
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o Selvbestemmelse 

o Medbestemmelse 

o Solidaritet 

o Åbenhed overfor verden 

o Kritisk sans 

• Den enkelte elevs alsidige udvikling 

o Personlig udvikling 

• Æstetisk dannelse 

o Oplevelse af verden gennem sansning, følelse, forestilling og fantasi 

• Kundskaber og færdigheder  

o Viden 

 

Dette er afslutningen på første del i mit teoretiske afsæt omhandlende dannelse. Jeg vil nu tage hul 

på anden del, som omhandler læring. 

3.6 Læring 

Læring er et bredt begreb, som der findes mange forskellige definitioner og teorier om. Jeg vil i det 

følgende afsnit belyse begrebet læring, ved hjælp af danske professor Knud Illeris, da Illeris læner 

sig op af en bred, overordnet og åben formulering af begrebet. Illeris definerer begrebet, som 

”enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun 

skyldes glemsel, biologiske modning eller aldring” (Illeris 2012:12). Vi må altså anskue læringen 

som en integreret del af vores eksistens, men samtidig også som et kompliceret anliggende, fordi 

selvom alle individer (elever) vil modtage den samme påvirkning, så vil den pågældende læring 

være forskellig og afhænge af de forudsætninger og forforståelser, det enkelte individ (elev) har 

(Illeris 2011:246). Illeris påpeger, at det enkelte individ må tilegne sig en drivkraft for at læringen 

overhovedet kan finde sted, altså ligger der vilje og motivation bagved begrebet læring (Illeris 

2011:249).  

 

Illeris betragter begrebet læring som situeret, fordi læring foregår i en bestemt situation og 

sammenhæng (Illeris 2011:250), og det er netop karakteren af disse, som eleven oplever, som 

påvirker både læreprocessen og læringsresultatet. Men situationen eller sammenhængen vil altid 

have flere niveauer i den forstand, at det enkelte individ (eleven) giver læringssituationen dens 

karakter, som vil påvirke læringsresultatet. Det vil også sige, at individets (elevens) grundholdning 
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til læringsresultatet har betydning for, hvordan og hvor godt det vil blive husket, samt hvornår det 

pågældende individ (eleven) vil komme i tanke om det, og hvilke følelser, der er knyttet hertil 

(Illeris 2011:250).  

 

Så for at sammenfatte, gør Illeris det klart, at læringen er omfattet af to forskellige og 

grundlæggende processer: samspilsprocessen, som handler om individet og dets omgivelser, og 

tilegnelsesprocessen, som handler om den individuelle og psykiske forudsætning og erfaring (Illeris 

2011:250). Illeris illustrerer dette i læringstrekanten (se nedenstående figur (Illeris 2011:250)), som 

viser de tre læringsdimensioner: ”indholdsdimensionen, drivkraft-dimensionen og 

samspilsdimensionen. Den omgivende cirkel viser, at læringen er situeret, og situeringen er 

overordnet bestemt af det samfund, læringen forgår i” (Illeris 2011:251).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren er samspilsprocessen mellem individet og omverdenen gennem den dobbelte lodrette pil, 

mens den dobbelte vandrette pil viser den individuelle tilegnelsesproces, som er læringens indhold 

og drivkraft. Overordnet for læringstrekanten er, at den viser, at man i et læringsforløb altid må 

medtænke både indholdet, drivkraften og samspillet, samt den situation eller sammenhæng læringen 

forgår i, hvis læringen skal være dækkende (Illeris 2011:252).  

Samtidig peger Illeris på, at læringen har ”de bedste chancer, når den bygger på, at deltagerne selv 

er aktive og medbestemmende, at deres erfaringer inddrages, og nye erfaringer indhentes og 

bearbejdes” (citeret i Jensen 2011:62). 
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3.7 Læring i et sociokulturelt perspektiv 

I det afsluttende citat i forrige afsnit pegede Illeris på, at eleverne selv skal være aktive og 

medbestemmende, samt at elevernes egne erfaringer skal inddrages. Derfor vil jeg nu sætte fokus på 

dette gennem et sociokulturelt perspektiv på læringen. Sociokulturelle perspektiver er baserede på 

en konstruktivistisk opfattelses af læring, hvor der lægges vægt på, ”at kundskab bliver konstrueret 

gennem interaktion og i en kontekst” (Dysthe 2003:48). Det at kunne indgå i et socialt 

læringsfællesskab, bliver det centrale i det at lære, fordi det er igennem dialog med andre, at man 

lærer.  

Lærings- og klasserumsforskeren Olga Dysthe tillægger sig et dialogisk læringssyn og mener, at 

man gennem en dialogbaseret undervisning kan skabe rum for et højt læringspotentiale, da mange 

forskellige stemmer og synspunkter vil mødes og derved udfordrer hinanden. ”Så kan erkendelsen 

springe som gnister mellem de forskellige stemmer” (citeret i Hvid:1999). 

 

Altså vil det netop være forskellen i de flere stemmer, som udgør et læringspotentiale, fordi det 

skaber indsigt, da alle repræsenterer deres eget perspektiv og egne værdier (Dysthe 1997:224). 

Derudover fremhæver Dysthe, at hvis man udnytter elevernes spørgsmål direkte i dialogen, så vil 

det være med til at højne elevernes selvopfattelse og dermed fange elevernes opmærksomhed 

(citeret i Hvid:1999). Nogle konkrete eksempler på, hvad man som lærer kan gøre, stiller Mikkel 

Hvid op i sin artikel Fælles ansvar for læring (Hvid:1999). 

”Lærerens rolle i dialogen 

- Stil autentiske spørgsmål, det vil sige spørgsmål, som eleven bliver nødt til at tænke over. 

- Stil opfølgningsspørgsmål, det vil sige spørgsmål, som optager elevernes svar, og som 

værdsætter dem. 

- Gør elevernes forskellige stemmer tydelige og fremhæv uligheder, ligheder og konflikter. 

- Udfordr elevernes synspunkter. 

- Tilføj nye informationer. 

- Opsummér i fællesskab. 'Hvad har vi lært?'.” (Hvid:1999) 

Disse konkrete eksempler vil jeg senere i opgaven gøre brug af til at undersøge, om omviseren 

skaber dialog, og i så fald på hvilken måde.  
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3.8 Alle lærer forskelligt 

I forlængelse af Illeris’ teori om, at den samme påvirkning på eleverne vil give forskellige 

læringsresultater på baggrund af den enkelte elevs forudsætninger og forforståelser, samt det at 

elevens grundholdning til læringsresultatet har betydning, vil jeg nu inddrage den amerikanske 

psykolog Howard Gardners teori om de mange intelligenser. Gardners teori belyser, at alle elever 

lærer forskelligt på baggrund af deres forskellige intelligens, og derfor skal der lægges vægt på at 

stimulere elevernes forskellige intelligenser (Kristensen 2009:118). De syv intelligenser fordeler sig 

således: matematisk intelligens, sproglig intelligens, musikalsk intelligens, kropslig intelligens, 

rumlig intelligens, social intelligens og individuel intelligens (Juul 2011:598). 

Gardner tænker intelligens som en dynamisk størrelse, som ”… udvikles ved, at man udfolder sig” 

(citeret i Juul 2011:598). Gardner bringer derved evnen til at skabe ind i sin teori og argumenterer i 

forlængelse heraf for den formale dannelse (Juul 2011:598). 

 

Denne forståelse kan også ses i Fælles Mål vejledningen til faget historie 2014, punkt 4.1: ”Af 

hensyn til læringsudbyttet er det for de fleste elever mest hensigtsmæssigt – men mere komplekst 

for læreren – at tilrettelægge undervisningen, så den tager afsæt i, at alle elever ikke lærer ens” 

(Undervisningsministeriet:2014b). 

 

Ligeledes kan det ses i forhold til, at folkeskolen skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling5, 

ud fra hvilket det må antages, at folkeskolen skal stimulere alle de forskellige intelligenser, da alle 

elever lærer og udvikles individuelt (Adrian:1999). 

Dette munder ud i det kendte undervisningsdifferentierings-begreb (folkeskolelovens paragraf 18), 

der begrunder, at undervisningen skal varieres, så der tages højde for den enkelte elevs behov og 

forudsætninger (Adrian:1999). 

3.9 Museet 

I dette afsnit vil jeg belyse nogle af de aspekter, som gør sig gældende for museet. 

Som jeg tidligere har omtalt, er det for at opnå det største udbytte en forudsætning, at 

museumsbesøget er relevant i forhold til den undervisning, som har fundet sted på skolen6, samt at 

besøget forberedes og efterbehandles.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tidligere omtalt under kapitlet Teoretisk afsæt i afsnittet Analyse af nutidens samfunds dannelsessyn. 
6 Omtalt under kapitlet Indledning i afsnittet om Det alternative læringsrum.	  
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I bogen Historiedidaktik omtaler Pietras og Poulsen (2011:221) en metafor, som museumsfolk 

anvender om museet; de kalder det et erindringens teater, fordi en historie fra fortiden bliver fortalt 

gennem udstillingen, som dog vil være præget af, at den spiller sammen med sin ophavstid, og 

dermed er historien heller ikke eviggyldig, men kan bruges som kilde hertil (Pietras & Poulsen 

2011:222). 

I skolen bliver historien konstrueret gennem ”…elevernes historiebog, lærerens og elevernes 

fortællinger etc., der både formidler fortiden, men som også bliver et filter mellem fortiden og 

nutiden” (Pietras & Poulsen 2011:222).  

Hertil står museet som en klar kontrast, fordi museet netop har genstandene og auraen. Det, at 

studere en genstand på et museum, kan gøre det mere håndgribeligt, skabe mulighed for indlevelse, 

erhvervelse af viden og styrke den historiske bevidsthed hos eleverne samt bringe de 

historieskabende evner i spil. 

De historiske artefakter (genstande) som museet rummer, gør det konkret og autentisk, og eleverne 

vil få bragt sanserne i spil, i og med de ser, føler (taktile sans), lugter og nogle gange hører dem, 

kan det vække nysgerrighed overfor genstandene samt motivere dem til at undersøge dem nærmere 

(Pietras & Poulsen 2011:226). 

Men Pietras og Poulsen (2011:223) påpeger, at en omvisning stiller store krav til omviseren. Fordi 

omviseren er nødt til at have stor indsigt og faglig viden i udstillingen, samt være god til at formidle 

udstillingen. At være god til at formidle, kræver ifølge Pietras og Poulsen (2011:223) to ting. Det 

første er, at omviseren formår at udvælge nogle centrale elementer fra udstillingen. Det andet er, at 

omviseren må være god til at fortælle, sådan så de centrale udvalgte elementer får liv og nærvær og 

”… dermed fremme elevernes indlevelsesevne, nysgerrighed og spørgelyst” (Pietras & Poulsen 

2011:223). 

Det vil selvfølgelig kunne give nogle udfordringer, for som sagt er museet et alternativt læringsrum, 

hvilket også betyder, at klasserummet faste pladser er forsvundet, samt at elevernes opmærksomhed 

nemt kan afledes, når de bliver ført gennem de forskellige udstillinger, som er fyldt med genstande 

(Pietras & Poulsen 2011:223). 

3.10 Sammenkobling mellem de teoretiske perspektiver 

Jeg har gennem læringsdelen af mit teoretiske afsæt, afklaret begrebet læring ud fra tre forskellige 

teoretiske perspektiver. Baggrunden for dette valg nævner jeg bl.a. i afsnittet legitimering af 

metodevalg. Men for kort at opsummere er det for at supplere de tre teoretikeres syn på læring. 

Derfor vil jeg i det følgende afsnit sammenkoble deres forskellige perspektiver med udgangspunkt i 
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Viden, kundskaber, 
færdigheder og holdninger   

Individets 
forudsætninger 
og erfaringer 

Illeris’ læringstrekant samt inddragelse af museet. Nedenfor kan en rekonstruktion af Illeris’ 

læringstrekant ses. Meningen er at kombinere Illeris’ læringsteori med dele af Dysthes og Gardners 

læringsteorier for derved i højere grad at skabe en flatterende model i forhold til undersøgelsens 

empiri. Modellen, der før tog udgangspunkt i dimensionerne indhold, drivkraft og samspil, er nu 

blevet tilføjet Dysthes teori om et dialogisk samspil, hvilket vil have betydning for samspillet 

mellem eleven og læreren. Samt Gardners teori om de mange intelligenser, som vil have 

indvirkning på både indholdet, i den forstand at der bliver taget højde for de forskellige læringsstile, 

men det vil også have indvirkning på drivkraft, fordi hvis læringsstilen tilpasses den enkelte elev vil 

det også øge motivationen, viljen og følelsen til det, der skal læres. 

Samtidigt har vi gennem tidligere teori fundet ud af, at læringen bliver bestemt af samfundet. 
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3.10 Delkonklusion	   

Gennem anden del af mit teoretiske afsæt, omhandlende læring, er jeg kommet frem til nogle 

afgørende aspekter i forhold til eleven, omviseren og museet. Jeg har ud fra min teori udledt, at 

følgende punkter vægtes; 

3.10.1 Eleven 

• Elevens grundholdning til læringsresultatet har betydning 

o For hvor godt det vil blive husket, og hvornår det kommes i tanke om 

• Læringen vil være forskellig på baggrund af elevens forudsætninger og forforståelser. 

o Ligeledes kan vi heller ikke være sikre på resultatet – da de danner deres egen 

meninger. 

• Vilje og motivation for læring 

o Alle elever lærer forskelligt, på baggrund af deres forskellige intelligens. 

• Aktive og medbestemmende 

o Deres erfaringer skal inddrages, og nye erfaringer indhentes og bearbejdes 

3.10.2 Omviseren 

• Dialogbaseret undervisning 

o Eleverne skal inddrages 

• Skal være god til at formidle udstillingen  

o Udvælger centrale elementer fra udstillingen. 

o God til at fortælle om de udvalgte elementer, så de får liv og nærvær for eleverne. 

§ Hvilket vil fremme indlevelsesevnen, nysgerrigheden og spørgelysten.  

3.10.3 Museet 

• Det kan antages, at undervisningen på museet er situeret, fordi den foregår i en bestemt 

situation eller sammenhæng. 

• Udbyttet af besøget er større, hvis det sammenkobles til undervisningen både før og efter, 

samt hvis besøget forberedes og efterbehandles. 

• Det at studere en genstand på et museum  

o Kan gøre det mere håndgribeligt, skabe mulighed for indlevelse, erhvervelse af 

viden, styrker den historiske bevidsthed, bringer de historieskabende evner i spil, gør 

det konkret og autentisk.  
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o Bringer sanserne i spil, som kan vække nysgerrighed overfor genstandene, og 

motiverer dem til at undersøge dem nærmere. 

Derudover kan der i forhold til brugen af museet være knyttet nogle udfordringer 

• Klasserummets faste pladser er forsvundet 

• Elevernes opmærksomhed kan nemt afledes 

 

Dette er afslutning på anden del i mit teoretiske afsæt omhandlende læring. Jeg vil nu tage hul på 

den tredje og sidste del, som omhandler historiefaget. 

3.11 Historiefaget 

I tredje del af teorien vil jeg som sagt forholde mig til historiefaget, da mit problemfelt udspiller sig 

i dette fag. Jeg vil derfor i de følgende afsnit belyse nogle centrale begreber. 

3.11.1 Historiebevidsthed 

Historiebevidsthed handler i korthed om, at historie ikke kun handler om fortiden, men om den 

sammenhæng, der er mellem fortiden, nutiden og fremtiden. Man taler derfor om 

fortids(for)tolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning, hvor fortidsfortolkning er begrundet 

med, at fortiden er forsvundet, og derfor må det tage udgangspunkt i vores tolkninger heraf. 

Nutidsforståelse tager udgangspunkt i, at vi ikke kan afgrænse nutiden i tid og er påvirkede af vores 

tolkninger af fortiden. I fremtidsforventning ligger det implicit, at fremtiden endnu ikke er her, og 

derfor må det begrundes med vores forventninger til fremtiden (Pietras & Poulsen 2011:64). ”Man 

kan også forklare historiebevidsthed som den mentale proces gennem hvilken vi, på baggrund af 

vores historiske erfaringer og forventninger til fremtiden, orienterer os i tid” (Pietras & Poulsen 

2011:64). 

Derudover knytter man tanken om ”at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende” 

(Pietras & Poulsen 2011:91) til begrebet.  

At vi som mennesker er historieskabte betyder, at vi er formet af fortiden, altså den levede historie, 

både det enkelte menneske og samfundet (Pietras & Poulsen 2011:276). At vi er historieskabende 

kommer sig af, at vi som mennesker skaber historie i forhold til den tid, vi lever i, og at den fortalte 

historie er menneskeskabt, der ligger dermed en dobbelt betydning i ordet. Gennem forståelse af 

dette, fremmes muligheden for demokratisk deltagelse (Jensen 2012:49). 

I anden del af mit teoretiske afsæt omhandlende læring nævnte jeg under afsnittet Museet begrebet 

”historisk bevidsthed”. De to begreber, historiebevidsthed og historisk bevidsthed, er der ifølge 
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lektor Bernard Eric Jensen en væsentlig forskel på, og han anser historisk bevidsthed som en særlig 

form eller delmængde af historiebevidstheden (Pietras & Poulsen 2011:63). Med den historiske 

bevidsthed ”… betones viden, kronologisk forståelse, beherskelse af kildekritik, identitetsarbejde og 

dannelse” (citeret i Pietras & Poulsen 2011:276). Ydermere er den historiske bevidsthed 

kendetegnet ved at vægte tolkninger af kontinuitet og forandring i fortiden og ligeledes kritiseret for 

at betone fortidsfortolkning på bekostning af fremtidsforventning (Pietras & Poulsen 2011:276). 

I fagformålet for historie 2014, stk. 3 forskrives der, at: ”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” 

(Undervisningsministeriet:2014c). 

 

Endvidere forskrives der i vejledningen for faget historie punkt 4, Undervisningens tilrettelæggelse 

og indhold, at: 

”For at styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet er det væsentligt, at indholdet 

udvælges og bearbejdes, så det bliver vedkommende, meningsfyldt og perspektiverende og 

dermed får en nytteværdi for eleverne, dvs. at de får mulighed for at bruge deres viden og 

færdigheder til at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.” 

(Undervisningsministeriet:2014b). 

Den historiske bevidsthed er altså centralt placeret i Fælles mål for historie 2014, og uenigheden om 

de to begreber er af mere principiel og af didaktisk-teoretisk karakter (Pietras & Poulsen 2011:92). 

Derfor vil jeg ikke gå yderligere ind i det, men i forhold til Jensens kritik af begrebet historisk 

bevidsthed (refereret Pietras & Poulsen 2011:92), vælger jeg fremadrettet i opgaven at forholde mig 

til historiebevidsthedsbegrebet, da jeg anser fremtidsforventning som et vigtigt element i 

historieundervisningen, og da jeg mener, at en del af dannelsen vil gå tabt, hvis historisk bevidsthed 

anvendes kontra historiebevidsthed (Larsen 2012:35). 

3.11.2 De syv dimensioner eller funktioner  

I forlængelse af historiebevidsthed vil jeg belyse de syv dimensioner eller funktioner, som den tyske 

historiedidaktiker Hans-Jürgen Pandel mener indgår i historiebevidstheden (Pietras & Poulsen 

2011:71).  

1. Tidsbevidsthed – heri ligger der at kunne skelne mellem fortid, nutid og fremtid og sætte 

historiske begivenheder i kronologisk rækkefølge. 

2. Virkelighedsbevidsthed – at kunne skelne mellem faktisk og forestillet historie. 
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3. Historicitetsbevidsthed – at få indsigt i at forhold forandrer sig over tid, og først efter et 

tidsrum kan der redegøres for sammenhænge, kontinuitet og forandring. 

4. Identitetsbevidsthed – at få tilhørsforhold. 

5. Politisk bevidsthed – at forstå det magtforhold, der udspiller sig i samfundet. 

6. Økonomisk-social bevidsthed – viden om samfundets ulighed. 

7. Moralsk bevidsthed – begrundede vurderinger af de historiske handlinger og begivenheder. 

Disse nævnte dimensioner eller funktioner af historiebevidstheden lægger op til at styrke elevernes 

demokratiske dannelse, da eleverne herigennem får mulighed for at forstå samfundets virkefelt.  

 

Endvidere skal eleverne have forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund, hvor jeg 

igennem min analyse af nutidens samfunds dannelsessyn fandt ud af, at eleverne på den baggrund 

måtte have kritisk sans, da det i det senmoderne samfund var en påkrævet evne.  

Fælles Mål for historie 2014, punkt 1.1 Historiefagets kompetenceområder forskriver, at  

”Derfor må eleverne være i stand til at underkaste de mange forskellige slags kilder 

hensigtsmæssige former for kildekritisk analyse – og ikke kun ureflekteret tage 

informationerne til sig… Især er det nødvendigt, at eleverne skærper deres kildekritiske 

kompetencer i forhold til at finde og bruge oplysninger på internettet, der spiller en stadig 

større rolle i informationssøgning i og uden for skolen.” (Undervisningsministeriet:2014). 

Det kan altså udledes, at historiefaget spiller en central rolle i forhold til at styrke denne 

kompetence hos eleverne. 

3.11.1 Delkonklusion 

Ud fra den tredje del af mit teoretiske afsæt kan det udledes, at historiefaget ikke bare skal betragtes 

som et fag, der handler om udenadslære af fortiden. Men derimod et fag, hvor eleverne i ligeså høj 

grad skal lære af historien og bruge den i forhold til deres egen livsverden. Her kan vi i forhold til 

Klafkis dannelsesteori betragte den ene side af historiefaget som den materiale dannelsesform, med 

fokus på færdighederne, og på den anden side kan vi så betragte den formale dannelsesform, med 

fokus på elevens egen livsverden. Dermed kan det antages, at historiefaget skal være et samspil 

mellem disse to dannelsesformer, for at eleven kan få det fulde udbytte af faget, som bl.a. er 

historiebevidsthed, kildekritisksans osv.  
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3.13 Afrunding af teoretisk afsæt 
Som afslutning på kapitlet Teoretisk afsæt har jeg valgt, at udlede nedenstående model. 

Modellen demonstrer, at dannelsen og læringen i høj grad 

er en vekselvirkning mellem hinanden, som får skolen til at 

”dreje” rundt og i det her tilfælde en vekselvirkning, der 

sker i forhold til faget historie.  

Skolen skal uddanne samfundets fremtidige borgere og er 

derfor nødt til at udvikle eleverne til at kunne indgå i dette 

samfund. Dette kendetegner også den folkeskole, vi har i 

dag, da den netop er bygget op om et dobbelt formål. 

4. Empirisk afsæt 
I dette kapitel vil jeg uddybe mit empiriske materiale samt andre aspekter i forhold hertil. Jeg vil 

starte med at udfolde mit valg af det alternaive læringsrum, hvorefter jeg vil uddybe min 

deltagerobservation og mine interviews. Som afslutning på kapitlet vil jeg redegøre for min etiske 

overvejelser i forhold til mit empiriske materiale. 

4.1 Valg af alternativt læringsrum 
Der findes masser af alternative læringsrum, som undersøgelsen kunne have fundet sted i. Jeg har 

dog med henblik på, at jeg skriver i faget historie, valgt at bruge Nationalmuseet, som er et 

kulturhistorisk museum. Jeg fandt det fordelagtigt, at jeg allerede havde kendskab til museet 

gennem min praktik i andre skoleformer, og det var ligeledes der, min undren i første omgang 

opstod.   

4.2 Deltagerobservation og interviews 
Inden jeg kunne starte med at indsamle min empiri, måtte jeg først have kontakt til Nationalmuseet 

for at opnå accept til gennemførsel samt skabe kontakt til en omviser, som havde lyst til at deltage 

og ligeledes en skole. Nationalmuseet responderede positivt og gav mig en oversigt og nogle 

forstående omvisninger, som jeg fik frit lejde til at vælge i mellem. Derigennem valgte jeg så en 8. 

klasse fra Sankt Knud Lavard Skolen, som skulle på omvisningen Det moderne gennembrud. 

Efterfølgende skrev jeg så til omviseren og læreren (der skulle have sine elever på omvisning) for at 

opnå accept til at deltage i deres omvisning og efterfølgende interviews. Begge responderede 

positivt, dog var læreren og klassen under tidspres, og længden af interviewene for dem måtte 

Skolens	  formål	  

Læring	  

Dannelse	  
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derfor tilpasses. Da jeg tidligere i opgaven har legitimeret mit valg af metode under Metodisk 

tilgang, vil de følgende to afsnit belyse henholdsvis min deltagerobservation og mine interviews, 

som blev gennemført den 24/2 2015. 

4.2.1 Deltagerobservation 

Jeg har valgt at konstruere min deltagerobservations-guide (bilag 4) således, at jeg havde fire 

områder, jeg undervejs i omvisningen skulle lægge mærke til: 

1. Eleverne 

2. Omviseren 

3. Læreren 

4. Rummet 

Målet med deltagerobservationen var at notere så meget som muligt af det observerede ned. 

Jeg måtte dog erkende, at det er meget for en enkel person at holde styr på, og derfor blev mit 

primær fokus på eleverne og omviseren. Samtidig har jeg i min rolle som observatør undgået at 

blande mig og så vidt muligt forholdt mig neutral under observationen (Kjær et al. 2011:102). 

4.2.2 Interviews 

Jeg vil i det følgende afsnit belyse interviewenes tilblivelse samt de forskellige interviews 

konstruktion. Fælles for alle interviewene er, at de er blevet gennemført på Nationalmuseet i 

forlængelse af min observation af klassens omvisning ved udstillingen Det moderne gennembrud. 

Derudover er der sammen med informanterne inden det enkelte interviews start blevet gennemgået 

følgende aspekter: 

• Formålet med interviewet 

• Der findes ingen forkerte svar 

• De vil blive anonymiserede 

• Tilladelse til at optage interviewet via min telefon 

For nemmere at overskue mine interviews valgte jeg at have nogle overordnede 

undersøgelsesspørgsmål, som skulle danne ramme om min undersøgelse: 

Eleverne (interviewets varighed er ca. 15 min): 

• Hvilke forventninger havde eleverne til museumsbesøget?/ Hvordan møder eleverne 

Nationalmuseet? 

• Hvordan oplever eleverne museet, og hvad får de ud af besøget? 

• Hvad sker der, når eleverne forlader Nationalmuseet? 
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Omviseren (interviewets varighed er ca. 15 min): 

• Hvordan er forberedelsen? 

• Hvilke potentialer rummer museet? 

Læreren (interviewets varighed er ca. 10 min): 

• Hvor meget forberedelse har læreren gjort inden besøget? 

• Af hvilke grunde vælger læreren at bruge museet? 

Som sagt er dette kun de overordnede spørgsmål, de nøjagtige spørgsmål til informanterne kan ses i 

bilag 1, 2 og 3.  

4.3 Informanterne 
Som jeg tidligere har nævnt, vil alle de interviewede og observerede være anonymiserede i min 

opgave. Derfor vil jeg i dette afsnit præsentere og navngive informanterne, som jeg vil bruge 

gennem resten af opgaven. Jeg vil for nemheds skyld omtale omviseren og læreren, som omviser og 

lærer. Eleverne har jeg valgt at kalde som følgende: Elev A, Elev B, Elev C og Elev D. 

I forhold til at udvælge elever har jeg ikke selv haft indflydelse. Læreren havde på forhånd fundet 

fire elever af blandet køn, der gerne ville deltage i mit interview. Da interviewet skulle foregå efter 

deltagerobservationen, har jeg vurderet, at det på den baggrund kunne have været fordelagtigt, at 

jeg selv havde udvalgt nogle af eleverne, men jeg anser det ikke som en hindring i forhold til 

opgaven. 

4.4 Etiske overvejelser 
Da mit datamateriale bestå af interviews og en deltagerobservation, er jeg af den overbevisning, at 

første håndsindtrykket, som informanterne får af mig, vil have stor betydning for, hvordan 

henholdsvis interviewene og deltagerobservationen vil blive. Da jeg kom, startede jeg derfor med at 

hilse på omviseren og læreren, og da eleverne blev samlet og omvisningen skulle til at starte, fik jeg 

lov til kort at præsentere mig og fortælle dem, at jeg ville observere dem under deres omvisning. Da 

jeg på forhånd havde lavet aftalen med læreren, vidste eleverne godt, at jeg ville være der. 

 

Jeg var meget bevidst om at skabe en tryg stemning i mine interviews via min måde at agere på, jeg 

var afslappet, åben og smilende, med forhåbning om at skabe en stemning, der ville smitte af på de 

interviewede (Kjær et al. 2011:86). Da alle informanterne efterfølgende kommenterede, at de havde 

fundet interviewet behageligt, kan jeg vurdere, at dette potentielt kan have været med til at højne 

validiteten i mine interviews.  
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Derudover lovede jeg informanterne, at de ville blive anonymiserede for at sikre validiteten, særligt 

for eleverne uddybede jeg den konkrete mening af dette (Kjær et al. 2011:27). 

 

I forhold til min deltagerobservation nævnte jeg, at jeg så vidt muligt ville forholde mig neutral. 

Men det vil stadigvæk være observeret ud fra mit synspunkt, og derfor vil det selvfølgelig også 

have indvirkning på det observerede. 

5. Analyse 
 

- En analyse af, hvilke dannelses- og læringspotentialer det alternative læringsrum fremmer, 

når det bruges i historieundervisningen. 

 

Under kapitlet Metodisk tilgang i afsnittet om Analysestrategi nævnte jeg, at jeg havde valgt at 

opdele min analyse i fem overordnede kategorier på baggrund af mit interview med eleverne (Bilag 

5) og min observation (Bilag 7). Dette fordi jeg vil bruge mit interview med eleverne og 

observationen som primær analysekilde, hertil vil jeg supplere med interviewet fra omviseren og 

læreren. 

 

- I den første analysekategori, Om at være på museum, vil der blive analyseret på elevernes 

holdning til museet. 

- I den anden analysekategori, Hvorfor skal vi på museum?, vil jeg analysere på elevernes 

refleksioner på dette spørgsmål. 

- I den tredje analysekategori, Underkjoler og kaffekander, vil jeg analysere, hvad eleverne 

får ud af museets genstande. 

- I den fjerde analysekategori, Når historien får os til at føle, vil jeg analysere på baggrund af 

elevernes udtalelse om, hvad der er anderledes ved museet kontra skolen. 

- I den femte og sidste analysekategori, Dialogisk læringsrum, vil jeg analysere mig frem til, 

om museet er dialogisk, og hvis det er, hvordan er det dialogisk? 
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5.1 Det alternative læringsrums dannelses- og læringspotentialer 

5.1.1 Om at være på museum 

Jeg spurgte eleverne, hvad de synes om at være på museum? Da Illeris’ læringsteori netop 

foreskrev, at eleven måtte tilegne sig en drivkraft, for at læringen kunne finde sted. Altså måtte 

eleverne både have vilje og motivation til den undervisning, der skulle finde sted på museet. 

Generelt var eleverne (3 af 4) positiv stemt overfor museet, da de betragtede det som en oplevelse 

og som noget anderledes i forhold til den normale undervisning i skolen ”… fordi det er anderledes 

end bare, at sidde i klassen og stirre ned i en bog … man kommer ud … ørhmm fra nu kalder jeg 

det røv til sæde undervisning…” (Elev C, bilag 5 side 47). Elev B udtrykte sig således ”…altså jo tit 

er der bøger, hvor man har taget billeder af det. Men det ikke helt det samme som at være der og 

virkelig se det…” (Bilag 5 side 47). Eleven refererer her til de genstande, museet rummer, som alle 

eleverne tilsluttede sig i, var spændende. Teorien om museet belyste da også, at genstandene ville 

have en betydelig effekt, da det ville kunne gøre det mere håndgribeligt for eleverne i erhvervelsen 

af historisk viden og skabe rum for indlevelse. 

Jeg tolker det, at eleverne betragter det som en oplevelse og finder museets genstande spændende, i 

og med de bliver håndgribelige for dem, som at eleverne tillægger museet en værdi. På den 

baggrund må det vurderes, at eleverne har motivation og vilje i forhold til at være på museet. 

 

Elev A var dog ikke særlig begejstret for museet, da Elev A fandt det kedeligt at kigge på den 

samme ting i længere tid. Dette kan ifølge Gardners teori betyde, at Elev A ikke finder den form for 

læring stimulerende (Alle lærer forskelligt side 19). Elev A udtrykker sig således: ”Jeg synes, jeg 

kan bedre lide at kigge på nogle ting også læse om det, eller hvad der fanger dit øje også læse om 

det. Det synes jeg er sjovere end at tale om alting” (Bilag 5 side 46). Gennem min observation kan 

jeg belyse, at den måde Elev A efterspørger at lære på, delvis var til stede. 

(Observations note bilag 8 side 53):  

”Eleverne bliver opdelt i grupper, hvor de skal lave fremlæggelser… grupperne får uddelt en 

pose med nogle papirer i, hvor de skal arbejde med en bestemt samfundsklasse, hertil skal de 

udvælge relevante genstande fra udstillingsvinduet…”. 

Som sagt tilgodeses Elev A kun delvis, da det er op til eleverne selv at finde de ting, der fanger dem 

i udstillingsvinduet, dog er eleverne bundet af den samfundsklasse, de er blevet givet. 

Dermed kan det vurderes, at omviseren bruger forskellige læringsstile, omviseren udtaler: (Bilag 6 

side 51). 
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”Vi håber jo, altså vi prøver jo at lave undervisningsforløbene så de er, så de retter sig til så 

mange forskellige erhm læringstyper, såå ørhm der både dem der lærer bedst ved at røre ved 

tingene, dem der lærer bedst ved at lytte, dem der lærer bedst ved selv at formulere sig, 

osv…”  

Endvidere udleder jeg, ud fra omviserens udtalelse, at museet medtænker forskellige læringsstile i 

omvisningen og tager derfor ifølge Gardners teori højde for, at eleverne lærer forskelligt på 

baggrund af deres forskellige intelligens.  

5.1.2 Hvorfor skal vi på museum? 

Jeg spurgte eleverne om, hvorfor de troede, de skulle på museum? Dette fordi jeg ønskede at få 

elevernes refleksion over grunden til museumsbesøget. Elev A og Elev B svarede prompte 

”Genopfriskning” (Bilag 5 side  47), eleverne havde tidligere i interviewet fortalt, at de havde haft 

et ca. 3-ugers forløb om emnet, dette fik jeg også bekræftet gennem mit interview med læreren 

(Bilag 7 side 52). Elev A og Elev B havde den forståelse, at museumsbesøget skulle bidrage til at 

være en genopfriskning af emnet. Teorien forskrev, at museumsbesøget skulle være relevant i 

forhold til den undervisning, som havde fundet sted på skolen, og at det bør forberedes og 

efterbehandles. Vi kan udlede, at der har været forberedelse op til besøget, hvilket omviseren 

vurderer således ”… de var virkelige skarpe, så der det klart, så kan man få en mere faglig 

diskussion med de der hold” (Bilag 6 side 50). Det vil altså kunne højne fagligheden i omvisningen, 

at eleverne er godt forberedte, hvilket på baggrund af skolens mål må være at fortrække. 

Efterbehandlingen har jeg desværre ikke mulighed for at få indblik i, dette vil jeg komme nærmere 

ind på i Kritik af metodisk tilgang. Dog mente eleverne ikke, at besøget ville blive efterbehandlet 

(Bilag 5 side 47), hvilket ifølge teorien vil betyde, at udbyttet af besøget vil blive mindre. 

 

Elev A uddyber med, at museet udbyder en ekspertviden ”Det os meget bedre at få en, en der 

fortæller det, en som der er meget ekspert i det end en lærer, hun er ikke rigtig ekspert i det, hun er 

ekspert til at lære folk, men ikke ekspert til det, det ene emne” (Bilag 5 side 47 og 48). 

Der refereres her til, at museet udbyder en ekspertviden, som skolen ikke kan tilbyde. Elev A 

tillægger det en betydning at kunne komme på museum og få et dybere indblik i og faglig viden om 

det konkrete emne. Endvidere beskriver Elev D, at museumsbesøget var med til ”… at man ligesom 

samler emnet, og måske de forvirringer man havde, det jo et meget langt emne, og bøgerne kan 

godt være sådan lidt forvirrende…” (Bilag 5 side 47) og Elev C ”… og genoverveje det inde i 

hovedet og sådan ja forbind tingene inde i hovedet” (Bilag 5 side 47). 



Deliane Jacobine Lefevre Professionsbachelor 2015 UCC professionshøjskolen 
Studienummer Bk11d421 Historie og pædagogik Læreruddannelsen 
 Den støvede historie i det alternative læringsrum Blaagaard-KDAS 
	  

	   	   Side 32 af 54	  

Ud fra Elev D og Elev Cs udtalelser kan det vurderes, at eleverne bruger omvisningen til 

sammenkobling og refleksion over den viden, de har tilegnet sig igennem undervisningen på skolen. 

5.1.3 Underkjoler og kaffekander 

Under omvisningen havde omviseren en kurv med sig, hvori der lå forskellige genstande, billeder 

og papirer. En af genstandene, omviseren havde med, var et korset, som eleverne får lov til at se og 

røre. Normalt skulle en af eleverne have prøvet at blive snøret ind i korsettet, men uheldigvis kunne 

det ikke gøres den dag (snoren var gået i stykker). Eleverne får herigennem mulighed for at bruge 

sanserne (Museet side 20) og stifte bekendtskab med læring igennem det konkrete. ”Imens korsettet 

bliver sendt rundt, hiver omviseren en underkjole op og begynder at demonstrere, hvordan den 

fungerede. Eleverne griner og finder den upraktisk, især i forhold til dag” (Observation note bilag 8 

side 53)..  

	  
I interviewet refererer Elev B og Elev C også til denne underkjole, som noget de vil huske, bl.a. 

fordi de fik lov til at røre det. 

Elev C: ”Ja, os det der med, at hun tog nogle ting frem og ørh viste det, som det der korset og 

den der, hvad kalder man det? Under ting.” 

Elev B: ”Jaah.” 

Mig: ”Underkjole?” 

Elev C: ”Ja! Os fordi vi fik lov til at røre det og sådan føle på det, hvordan er det” (Bilag 5 

side 50) 

Underkjolen bliver altså gjort til genstand for den æstetiske læreproces på baggrund af, at eleverne 

analyser, reflekterer og vurderer ud fra noget sanseligt. 

Det kan tolkes som et forsøg på at forstå den tidsmæssige, faglige og kulturelle periode i historien. 

Endvidere forsøger omviseren, gennem dialog med eleverne, at trække paralleller frem til nutiden 

og elevernes egen hverdag. 

”Omviseren hiver et billede frem fra sin kurv og holder det ind mod sig selv. Omviseren 

fortæller nu, at eleverne skal se et billede af en moderigtig kvinde. Da hun viser billedet, 

udbryder flere af eleverne iiiihuuu, ooooh, ulækkert, ad, klam. En af eleverne udbryder ”det er 

da ikke pænt”. Samtalen om billedet forsætter… efter samtalen om billedet spørger omviseren 

eleverne om der kan ses lignende tendenser i dag? Eleverne svarer: botox, anoreksi, silikone, 

steroider osv.” (Observations note bilag 8 side 53). 
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I forhold til Pietras og Poulsen teori om de historiske artefakters muligheder betyder det, at eleverne 

får styrket deres identitetsdannelse og tilhørsforhold og får indsigt i, at forhold forandrer sig over 

tid, og at først efter et tidsrum kan der redegøres for sammenhænge, kontinuitet og forandring (De 

syv dimensioner eller funktion side 25), hvilket er et centralt mål for historieundervisningen. Det 

kan give dem forståelse for, at de er en del af historien og dermed skabe mulighed for at reflektere 

over deres fremtid: ”… det hjælper ikke i fremtiden…” sagde Elev D (Bilag 5 side 49). Det kan 

antages, at museet giver eleverne mulighed for at skabe en historiebevidsthed på baggrund af 

aktivitet, brug af sanser og dialog om genstandene.  

	  
I den sidste del af omvisningen skulle eleverne arbejde i grupper omkring de forskellige 

samfundsklasser (også omtalt under afsnittet Om at være på museum). Da den sidste gruppe er i 

gang med at fremlægge, bemærker en af eleverne, at den udstillede kaffekande ikke er af det samme 

materiale som hos de rige ”man kan osse se, de ikke havde råd til det der porcelæn, deres 

kaffekande er af maling” (Observations note bilag 8 side 53). 

Det er tydeligt, at eleven her bemærker noget, som de ikke har kunnet ”se” i undervisningen  

 netop, at den lille kaffekande, som står bag udstillingsvinduet, fortæller noget om historien, at dem 

den har tilhørt ikke har haft penge og samtidig også forskellen mellem rig og fattig. 

Det kan hermed udledes, at igennem genstandene, får eleverne mulighed for at se de ”små” detaljer 

i historien. 

5.1.4 Når historien får os til at føle 

Jeg spurgte eleverne, hvad der gjorde undervisningen på museet anderledes i forhold til den på 

skolen (Bilag 5 side 48). Elev C fortalte, at museet havde genstande, som gjorde, at undervisningen 

var tredimensionel, og det derved kunne brænde sig fast inde i hovedet, modsat skolen, hvor 

undervisningen var flad (Bilag 5 side 48), Elev A tilsluttede sig i denne holdning. Endvidere 

beskrev Elev B det lidt anderledes, for hvor Elev C og Elev A havde deres fokus på genstandene, 

lagde Elev B vægt på den følelse, historien kunne frembringe og beskriver det således: 

”Altså nu ved jeg godt, at jeg kommer med et lidt ekstremt eksempel ikke? Men det ligesom 

ørh læse om en tornado og det overhovedet ikke det samme som at se den i virkeligheden. 

Fordi at når man læser en bog, så får man ikke alle de der angstfølelser inden i sig, men det 

gør man jo, når man ser det rigtig. Så det ligesom, man får alle de der følelser med, når man 

ser det på levende vis, hvis man skal sige det sådan.” (Bilag 5 side 49). 
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Det kan endnu engang tolkes som et tegn på den æstetiske lærerproces, fordi eleven får kendskab til 

historien og derigennem verden på baggrund af sansning, følelser, forestillinger og fantasi (Det 

senmoderne samfund side 14). 

5.1.5 Dialogisk læringsrum 

Under observationen lagde jeg mærke til at omviseren ofte inddrog eleverne i samtalen om 

historien. Omviseren udtrykker sig bl.a. således:  

”… så jeg håber helt klart, at jeg via mine mange spørgsmål undervejs, som jeg gør meget ud 

af er dialogbaseret undervisning, at de kommer i spil, at ørhm at vi snakker om tingene, men 

at jeg også via spørgsmål leder dem i en retning, der siger noget om eller ja, får dem til at 

tænke anderledes omkring de genstande, der er i udstillingen.” (Bilag 6 side 52) 

Illeris’ teori pegede på, at eleverne selv skulle være aktive og medbestemmende og at deres egne 

erfaringer skulle inddrages, hvis læringen skulle have den bedste chance. Ydermere udvidede jeg 

teorien ved brug af Dysthe, som pointerede, at hvis elevernes spørgsmål udnyttes direkte i dialogen, 

vil det være med til at højne elevernes selvopfattelse og fange deres opmærksomhed. 

Igennem min observation kan jeg vurdere, at omviseren i forhold til Hvids opstillede punkter 

(Læring i et sociokulturel perspektiv side 18 og 19) gjorde brug af at stille autentiske spørgsmål: 

”… Kan der ses lignende tendenser i dag?” (Observations note bilag 8 side 53). Ligeledes tilføjede 

omviseren igennem omvisningen nye informationer og afsluttede med at opsummere, hvad eleverne 

havde hørt om den dag (Observations note bilag 8 side 53). Altså har omviseren haft en 

dialogbaseret undervisning, som ifølge teorien skaber et aktivt læringsrum.  

Ydermere byggede undervisning på et tema fra virkeligheden (det moderne gennembrud), som var 

et af Brejnrods foreslag til at opnå Klafkis værdier (selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet side 13) og dermed dannelse til demokratisk deltagelse og kompetencer til at tage 

epoketypiske nøgleproblemer op og bidrage til løsningsforslag hertil. 

6. Resultat af analyserne 
Jeg er gennem min analyses fem kategorier kommet frem til, at det alternative læringsrum fremmer 

følgende dannelses- og læringspotentialer. 

• Historiebevidsthed 

• Styrkelse af den kulturelle identitet 

• Demokratisk dannelse 
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• Historisk viden 

o Høj faglighed – hvis besøget er forberedt 

• Museet tilgodeser elevernes forskellige læringsstile  

o Varierende undervisning 

• Mødet mellem genstand og elev skaber rum for dannelse og læring 

• Dialogisk læringsrum 

 

Endvidere viser det, at min model, hvor jeg lavede sammenkobling mellem de lærings teoretiske 

perspektiver (sammenkobling mellem de teoretiske perspektiver side 20 og 21), i høj grad kan ses 

afspejlet i museets undervisning og derved kan der konstateres, at læringen i forhold hertil er 

dækkene. 

6.1 Diskussion af resultater 
Min undersøgelse og analyse har vist mig, at der er mange aspekter i det at skulle belyse dannelse 

og læring, og at det vil være umuligt rent faktisk at vise, om alle disse overstående dannelses- og 

læringspotentialer har fundet sted (nogle kan påvises, f.eks. det med at læringsrummet er dialogisk). 

Alligevel kan det ud fra tolkninger og vurdering af empiri antydes, at de har fundet sted. Jeg vil 

uddybe dette nærmere i det næste kapitel. 

7. Diskussion 
	  

-‐ En diskussion om at skulle dokumentere dannelse og læring	  

7.1 At skulle dokumentere dannelse og læring 
I min problemformulering søgte jeg at finde frem til, hvilke dannelses- og læringspotentialer det 

alternative læringsrum fremmer. I kapitlet Resultat af analyse gennemgik jeg mine resultater, som 

jeg på baggrund af analysen var kommet frem til. Jeg har altså igennem opgaven forsøgt at finde et 

specifikt svar på dannelses- og læringspotentialerne i det alternative læringsrum.  

Men dannelse må betragtes som individuelt, da det henviser til den proces, hvorved individet 

tilegner sig kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger (Dannelse side 10). 

Ligeledes forreskrev teorien, at læring var et kompliceret anliggende, for selv om alle modtog den 

samme påvirkning, så ville læringen være forskellig og afhænge af de forudsætninger og 

forforståelser den enkelte havde (Læring side 16). Dermed er begge begreber altså forbundet med 

en individuel proces. 
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Men hvordan kan jeg så underbygge min opgaves resultater? 

 

Når der måles på læring, er det ofte reduceret til specifikke færdigheder og viden. Gennem min 

empiri fandt jeg dog ud af, at det alternative læringsrum i højere grad skaber ramme for nogle andre 

læringsresultater. Det vil altså sige, at når man som lærer i historie vælger at benytte sig af det 

alternative læringsrum, må man i højere grad se bort fra denne tanke om, at eleverne skal komme ud 

med en specifik færdighed eller viden. 

Det alternative læringsrum (i forhold til det undersøgte) var i højere grad med til at give eleverne en 

konkret oplevelse, hvor deres sanser blev bragt i spil, og hvor de kunne forstå sammenhænge og 

knytte viden fra undervisningen sammen med genstandene på museet. 

Det betyder således også, at ’det’ eleverne tager med sig fra besøget ikke endegyldigt kan 

dokumentere eller måles. Dog kan det formodes, at både dannelses- og læringsmæssige potentialer 

har fundet sted på baggrund af mine observationer og interviews med eleverne og sidenhen analyse. 

Afslutningsvis skal det dog bemærkes, at vi som lærere aldrig kan være sikre på, hvilket resultat 

den enkelte elev får, for selvom der bliver skabt rum for at læring og dannelse kan opstå, er det ikke 

ensbetydende med, at det nødvendigvis gør (Læring side 16 og 17). 

8. Metodekritik 
Jeg vælger at stille mig kritisk overfor den afgræsning af opgaven, jeg lavede i forhold til mit 

problemfelt. Selvom afgræsningen var en nødvendighed i forhold til opgavens omfang, har det også 

haft den effekt, at jeg ikke kunne undersøge andre alternative læringsrum. Derved har jeg ikke fået 

indblik i, om de potentielle andre læringsrum fremmer det samme eller noget andet end det, jeg 

fandt frem til i denne opgave. Ligeledes kunne det have været relevant at undersøge mere end en 

klasse/omvisning for derved i højere grad at underbygge validiteten i min opgave7. 

 

I forhold til mit valg af teoretikere har jeg valgt at bruge dem i forhold til at supplere hinanden. Det 

kan på sin vis kritiseres, da opgaven ud fra dette udgangspunkt ikke vil omfatte modstridende 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Jeg havde faktisk planlagt og aftalt at gennemføre endnu en omvisning med en anden 8. klasse fra en anden skole, den 
26/2 2015. Men da jeg mødte på Nationalmuseet den pågældende dag, sprang læreren fra og dermed også eleverne. 
Ligeledes fik også omviseren travlt og kunne derfor heller ikke deltage. Læreren og omviseren ville dog gerne svare 
skriftligt på mine spørgsmål, hvilket de også gjorde. Men da jeg ikke fandt deres kortfattede svar flatterende for 
opgaven, og jeg ikke havde elevernes synspunkt, og der endvidere ikke blev bidraget med noget nyt, valgte jeg at 
sortere dette materiale fra. 
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teorier. Jeg har dog i forhold til opgaven fundet det mest relevant at konstruere den således, da jeg 

havde brug for at kunne vinkle teorien, så den passer med mit problemfelt. 

 

Endvidere vælger jeg at belyse dannelse ud fra Klafkis dannelsesteori, baggrunden for dette valg 

var, som tidligere nævnt, at der bl.a. kunne ses en tendens i folkeskoleloven til at følge Klafkis 

dannelsessyn. Dog kommer Per Fibæk Laursen med en kritisk refleksion, som jeg mener, er 

relevant at overveje: 

”For en etisk vurdering virker Klafkis dannelsesteori umiddelbart yderst prisværdig. Det ville 

virkelige være fremragende, hvis alle mennesker kendte til disse problemer, tog dem alvorligt 

og havde kompetence til at bidrage til deres løsning. Samtidig kan man kritisk spørge, om 

ikke Klafki vægter fællesskabet for højt i forhold til det enkelte barn. Skal barnets skoletid 

virkelig være fyldt med så store og alvorlige problemer som krig, sult, overbefolkning og 

klimakatastrofe?” (Laursen 2011:291/292). 

 

Derudover kunne det i forhold til teorien (Museet side 19 og 20) om, at museumsbesøget bør 

forberedes og efterbehandles for at få det største udbytte, have været hensigtsmæssigt for 

undersøgelsen at følge eleverne op til besøget og efter besøget. 

Endvidere nævnte jeg i min diskussion, at man kunne måle eksakt viden og eksakte færdigheder, 

derfor kunne det i forhold til undersøgelsen have været hensigtsmæssigt at undersøge, hvor stor 

erhvervelsen af den historiske viden var hos eleverne.  

Derudover også at finde ud af, om lærerens mål med besøget f.eks. var, at eleverne skulle erhverve 

sig en bestemt viden, eller noget helt andet. 

 

I forhold til min undersøgelsesmetode valgte jeg, at gøre brug af en kvalitativ tilgang til det 

empiriske materiale. Det er dog stadigvæk min erfaring, at det egner sig bedst i forhold til mit 

problemfelt. 

 

Som afslutning vil jeg nævne, at en anden og vigtig pointe i opgaven er, at jeg bruger en 

udskolingsklasse i min undersøgelse. Jeg har gjort mig overvejelser om, hvilken betydning det ville 

få for opgaven, og jeg er kommet frem til, at jeg formentlig ville kunne uddrage størstedelen af de 

samme resultater med en evt. yngre klasse, dog med det i mente, at der selvfølgelig ville være en 

forskel, på grund af deres alder og de kompetencer, de derved besidder og skal besidde. 
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9. Konklusion 
Jeg har igennem denne opgave søgt at finde svar på min problemformulering; 

- Hvilke dannelses- og læringspotentialer fremmer det alternative læringsrum, når det bruges 

i historieundervisningen i den danske folkeskole? 

 

Jeg kommet frem til, at jeg ikke endegyldigt kan konkludere, hvilke dannelses- og 

læringspotentialer det alternative læringsrum (museet) fremmer, da det ikke er en form for viden 

eller færdighed, der skal indfanges. Alligevel kan jeg påpege, at jeg gennem undersøgelsen er 

kommet frem til at kunne se forudsætninger for, at følgende dannelses- og læringspotentialer 

kommer til udtryk gennem min empiri og tilhørende analyse; 

• Historiebevidsthed 

• Styrkelse af den kulturelle identitet 

• Demokratisk dannelse 

• Historisk viden 

o Høj faglighed – hvis besøget er forberedt 

• Museet tilgodeser elevernes forskellige læringsstile  

o Varierende undervisning  

• Mødet mellem genstand og elev skaber rum for dannelse og læring 

• Dialogisk læringsrum 

Dermed kan jeg bekræfte min hypotese om, at brugen af det alternative læringsrum indeholder 

dannelses- og læringspotentialer. 

Selvom jeg ikke kunne finde et endegyldigt svar på min problemformulering, vil jeg vurdere, at 

opgaven har været med til at styrke mit fremtidige virke som historielærer, da jeg igennem opgaven 

er kommet til den forståelse af de muligheder, det alternative læringsrum kan bidrage med overfor 

eleverne. Samtidig forstår jeg i højere grad vigtigheden af at gøre brug af det alternative læringsrum 

som en del af historieundervisningen, da det kan bidrage og støtte det formelle læringsrum i 

udviklingen af elevernes læring og dannelse på en måde, det formelle læringsrum ikke har mulighed 

for.  
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10. Handleperspektiv 
Jeg har gennem min opgave opnået indsigt i, hvilke dannelses- og læringspotentialer det alternative 

læringsrum fremmer, når det bruges i historieundervisningen.  

Med denne indsigt vil jeg derfor komme med et handleperspektiv, der lyder således;  

 

- Hvordan kan man som historielærer sikre, at eleverne opnår flest af disse tilsyneladende 

dannelses- og læringspotentialer? 

 

Jeg vil vurdere, at jeg gennem min opgave har opnået en indsigt i, hvordan jeg som historielærer 

skal agere i praksis i forhold til brugen af det alternative læringsrum. På den baggrund mener jeg, at 

et altafgørende faktum er, at du har forberedt eleverne i emnet for derved at højne den faglighed, 

der skal opstå mellem elever og omviser. Samt at besøget er relevant for din undervisning.  

Endvidere kan dette bekræftes gennem mit interview med omviseren; 

”Der er rigtig stor forskel øørhm altså det kan sagtens være jaah det sammen emne, det 

samme materiale vi skal igennem ørhm og om det så, der er nogle der vælger at bruge 

omvisningen herinde som en introduktion til perioden, hvor de slet ikke har arbejdet med det 

øøøh og det klart, det kan man mærke rigtig stor forskel på om det en klasse, der kommer 

forberedte eller har læst om perioden inden, eller hvor det ligesom er sådan en afslutning for 

forløbet, eller om det er om introduktion til, så der nogle flere redskaber der skal i gang i 

forhold til at inddrage dem fordi så ørhm det jo heller ikke sjovt hele tiden at blive spurgt om 

noget man ikke ved!” (Bilag 6 side 50). 

På den baggrund vil jeg vurder, at de dannelses- og læringsmæssige potentialer det alternative 

læringsrum rummer, i højere grad vil blive styrket. Da en højnet faglighed, skaber bedre mulighed 

for elevernes interaktionen i omvisningen og derved også mødte med dannelsen og læringen. 

11. Perspektivering 
Jeg har igennem opgaven forholdt mig til, hvilke dannelses- og læringspotentialer det alternative 

læringsrum fremmer, når det bruges i historiefaget. Dog havde jeg i denne undersøgelse en 

afgrænsning, så det alternative læringsrum blev indkredset til Nationalmuseet. 

Jeg vil derfor i min perspektivering forholde mig til, hvad det alternative læringsrum ellers kan 

være indenfor historiefaget. 
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11.1 Lokalhistorie 
Det foreskrives i vejledningen for faget historie 2014, punkt 4.6, Varieret og anvendelsesorienteret 

undervisning, at: 

”God historieundervisning foregår ikke kun i klasselokalet. Lokalområdet kan også bruges 

aktivt, da elevernes nærmiljø kan danne rammen for en bedre forståelse af den historiske 

udvikling, der har været i samfundet. Måske er der i byrummet mange tidligere butikker, som 

vidner om en udvikling fra mange små butikker til få store, måske er der rejst monumenter 

eller statuer til ære for historiske begivenheder eller personer i fortiden, eller også fortæller 

kulturlandskabet, at der i elevernes nærområde har boet mennesker i mange tusind år” 

(Undervisningsministeriet: 2014b). 

Undervisning i lokalområdet kan altså være et andet bud på et alternativt læringsrum, der ligeledes 

indeholder en række tilhørende dannelses- og læringspotentialer, som er værd at medtænke i 

historieundervisningen. 

Afslutningsvis skal det dog bemærkes, at et af historiefagets centrale problemer i forhold til at 

bruge et alternativt læringsrum er, at faget er begrænset af at have et lavt timetal. Derved kan jeg 

endnu en gang bekræfte min pointe: Besøget skal være relevant i forhold til undervisningen i det 

formelle læringsrum. 
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13. Bilag 

Bilag 1 Interviewguide til eleverne 

Interviewguide til fokusgruppe interview med elever 

Undersøgelsesspørgsmål Spørgsmål 

Introduktion • Meget kort om hvem jeg er og min undersøgelse 

• Kort præsentation af eleverne, samt deres sammentykke til 

deltagelse og anonymitet 

Hvilke forventninger havde 

eleverne til 

museumsbesøget?/Hvordan 

møder eleverne 

Nationalmuseet? 

• Hvordan har i forberedt jer til besøget her i dag? 

• Hvilke overvejelser har i gjort, om hvad i skulle have ud af 

besøget på Nationalmuseet 

Hvordan oplever eleverne 

museet og hvad får de ud af 

besøget? 

• Fortæl om jeres besøg her på museet 

• Hvad synes i om at være på museum? (Godt/dårligt hvorfor) 

• Hvorfor tror i, i skal på museum? 

• Hvordan havde i det med at det ikke var jeres lærer der 

underviste? 

• Ville i kunne lære det samme her som hjemme på skole? 

• Hvordan ville det være hvis i ikke havde været her i dag (på 

museet), ville i gå glip af noget? 

• Kunne museet gøre noget anderledes? 

Hvad sker der når eleverne 

forlader Nationalmuseet? 

• Hvad vil du kunne huske fra dit besøg og hvorfor netop dette? 

Afslutning • Kunne i tænke jer at komme på Nationalmuseet igen? 

Hvorfor/hvorfor ikke 

• Er der noget her til sidst i gerne vil fortælle? 

• Tak for deltagelse 

 

Bilag 2 Interviewguide til omviser 
Interviewguide til interview med omviser 

Undersøgelsesspørgsmål Spørgsmål 

Introduktion • Meget kort om hvem jeg er og min undersøgelse 

• Kort præsentation af omviseren, samt sammentykke til 
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deltagelse og anonymitet 

Hvordan er forberedelsen? • Hvordan forbereder du dig inden et klasse besøg? 

• Oplever du klasser som ikke er forberedte? 

Hvilke potentialer rummer 

museet? 

• Hvorfor mener du det er vigtigt at elever kommer på museum? 

• Hvad mener du museet kan i forhold til folkeskole elever? 

• Hvad vil i gerne bidrage med over for eleverne? 

• Hvilken viden er det eleverne helst skal gå hjem med? 

• Får alle elever lige meget ud af besøget hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvad tror/mener du eleverne bedst husker efter et besøg? 

Afslutning • Er der noget her til sidst i gerne vil fortælle? 

• Tak for deltagelse 

Bilag 3 Interviewguide til læreren 
Interviewguide til interview med lærer 

Undersøgelsesspørgsmål Spørgsmål 

Introduktion • Meget kort om hvem jeg er og min undersøgelse 

• Kort præsentation af læreren, samt sammentykke til deltagelse 

og anonymitet 

Hvor meget forberedelse har 

læreren gjort inden besøget 

• Har eleverne arbejde med det pågældende emne inden 

besøget? 

Af hvilke grunde vælger 

læreren at bruge museet 

• Hvorfor er i taget på museum? 

• Hvilke potentialer mener du brugen af museet rummer? 

• Hvilke udfordringer er der med brugen af museet? 

• Hvordan oplever du klassens besøg? 

• Hvad mener du dine elever får ud af besøget? 

Afslutning • Er der noget her til sidst i gerne vil fortælle? 

• Tak for deltagelse 

Bilag 4 Observationsguide 
Mål At notere så meget som muligt ned af omvisningen 

Beskrivelse (læg mærke til) Omviseren 
1. Hvordan starter omviseren? 
2. Gør omviseren brug af bestemte genstande? 
3. Hvordan forholder omviseren sig overfor 

eleverne/læreren? 

Læreren 
1. Hvordan forholder læreren sig under 
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omvisningen? 

Eleverne 
1. Hvordan forholder eleverne sig til omviseren? 
2. Hvordan forholder eleverne sig til rummene? 

Rummet 
1. Beskrivelse af rummet, omgivelse, stemning, 
2. Placering af eleverne, læreren og omviseren 

Evaluering Afslutningen af omvisningen, bliver der taget 
centrale pointer op? 

Bilag 5 Interview med eleverne 

Mig: Godt! Jeg skal høre jer lidt om hvilke forventninger i havde til det her besøg. Så hvordan har i forberedt 

jer inden i tog her hen i dag? 

Elev B: Ørhm vi har haft i lang tid, mhm om øhmmm, det moderne gennembrud og vi har læst mange tekster 

om de forskellige personer. 

Mig: Okay! Jaaah! Andre?! 

Elev D: Altså jaah, altså som sagt så havde vi… Hvor meget var det? Måske sådan nogle uge i hvert fald 

Elev B: 3 uger til hvert, tror jeg nok til hver gren 

Elev D: 3 uger, så altså vi vidst meget, så jeg tror ikke vi rigtig forventede meget af museet, fordi  vi havde 

nok vidst det meste. Men det er stadigvæk rart, at … i ved i museumer har man en person også fortæller man.  

Og det lidt anderledes end, at man bare har nogle kopi ark… 

Mig: Jaaah 

Elev D: i skolen, så. 

Mig: Hvad synes i om at være på museum? 

Elev B: Generelt, sådan noget? 

Mig: Jaaah eller her i dag 

Elev B: I det hele taget? 

Elev A: Generelt der er det … der er jeg ikke en stor fan af museumer 

Mig: Nej? 

Elev A: Og jeg er ikke, jeg kan ikke rigtig godt lide og sidde og kig på den samme ting i rigtig lang tid … 

Mig: Følte du at du kiggede på den samme ting nu? 

Elev A: Ja, på grund af nå man høre den anden tale, altså hende guiden tale 

Mig: Ja 

Elev A: Og du kiggede lidt rundt i rummet, det ikke helt så spændende for mig. Jeg synes, jeg kan bedre lide,  

at kigge på nogle ting også læse om det eller hvad der fanger dit øje også læse om det. Det synes jeg er 

sjovere end at tale om alting. 

Mig: Ja 
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Elev B: Ørrrhm … mhmm … Jeg synes det er … det sådan, jeg synes det er ret spændende at være på 

museum, det kommer os lige an på hvad det lige er om. Men jeg synes det er spændende, fordi at man får en 

oplevelse som man ikke gør når man læser en bog, fordi du, tit er der historiske fund man kan se på og tænk 

... altså jo tit er der bøger hvor man har taget billeder af det, men det ikke helt det samme som at være der og 

virkelig se det … ørhm … hmm … ørhm … Jeg synes os det er ret spændende, at have en guide der fortæller  

om det og som ved lidt mere end for eksempel din lærer gør eller nogle af dem du er sammen med eller hvis 

du bare er alene, så det synes jeg er ret spændende. 

Mig: Ja. 

Elev C: Jeg kan personligt også godt lide, at være på museum, fordi det er anderledes end bare at sidde i 

klassen og stirre ned i en bog, som Franciska også sagde og man kommer ligesom ud… ørhmm fra nu kalder 

jeg det røv til sæde undervisning… 

Mig: Ja det er også okay. 

Elev C: Fordi man bare sidder og stirre ned i en bog og man kommer ligesom ud og gå lidt rundt, fordi så 

bliver man ligesom også mere frisk … ørh og mere interesseret i, hvad hedder det, at høre efter og sådan 

noget, fordi hvis det var man bare sidder i en hel time og bare høre på ens lærer, så kan man godt til sidst 

ende med sin telefonen eller tænke på noget helt tredje der foregår… os ørhm ja det var nok det.  

Mig: Ja 

Elev D: Altså jeg synes os, altså det mest sådan, jo det meget det samme. Hvor at en rundvisning, så går man 

rundt og det sådan lidt forskelligt , altså nogle kan være temmelig spændende. Men det var os sådan, jeg tror 

det var sidst hvor vi var? Det der i et hus ørhm? Hvor det var sådan altså vejlederen hun var sådan meget, 

virkelig kedelig, hvor det var sådan, altså det os synd når det bare følelse man går rundt og måske altså det 

sådan lidt mærkeligt, men jeg synes ikke museerne skal være helt til sidst i undervisningen. Jeg synes det 

måske det bedre at man ligesom får det i starten. Så man ligesom får en grundstart i emnet, i stedet for man 

bare har læst i timer om emnet også kommer man på museum. 

Mig: Ja, er det her til sidst i jeres forløb? 

Alle: Ja 

Mig: Okay, så det simpelhent, i afslutter forløbet med det her besøg? 

Alle: Ja 

Mig: Så, ørhm… hvis jeg spørger hvorfor tror i, i skal på museum? Er der nogen bestemt grund til i tror i er  

blevet trukket her hen i dag? 

Elev B og Elev A: Genopfriskning 

Mig: Genopfriskning? 

Elev A: Jeg tror det lidt ligesom det Rebecca sagde, at man skal ud … og Franciska sagde, man skal ud og 

opleve og opleve det. Det bedre end at side og kigge ned i en bog og få læst op hvad der sker i bogen. Det os 

meget bedre at få en, en der fortæller det, en som der er meget ekspert i det end en lærer, hun er ikke rigtig 
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ekspert i det, hun er ekspert til at lære folk, men ikke ekspert til det, det ene emne. 

Elev C: Det ligesom os sjovere, jeg tænker os læreren, ligesom at tage sin elever med ud og vise dem noget, 

sådan mere … hvad hedder det … ja som har sådan mere bid i, i stedet for, fordi fordi man kan godt sige, 

altså jeg tænker sådan nogle gang, at når man skal ud på museum, så der noget skulpturere og sådan noget og 

det jo tredimensionelt, men en side i en bog den er jo helt fald (klapper sine hænder sammen). 

Mig: Jaaah 

Elev C: Så det fald undervisning og tredimensionel undervisningen 

Mig: Så det noget med i måske ser genstandene eller ting? 

Elev C: Ja, ja og sådan ting og genoverveje det inde i hovedet og sådan ja forbind tingene inde i hovedet selv 

Mig: Ja 

Elev D: Altså jeg tror bare formålet er måske at det ligesom, at man ligesom samler emnet og måske de 

forvirringer man havde - det jo et meget langt emne og bøgerne kan godt være sådan lidt forvirrende, så jeg 

tror det sådan ligesom man kan spørge spørgsmål også få nogle gode konkrete svar, så ja 

Mig: Ja (Henvender mig til Elev B) vil du sige noget 

Elev B: Mhmmm …  nej 

Mig: Det er også helt okay! Ørhm… hvordan havde det været hvis øøøh. Altså nu når det ikke er jeres lærer 

der underviser, kan i godt lide at det er en anden der får lov til det? 

Elev A og Elev C: Jaaaah  

Elev D: Ja 

Elev B: Ja for det kan godt være lidt kedeligt og høre – ikke for noget - men ligesom at høre på den samme 

stemme det sidste halve år af skolen og så, du ved, prøve at høre en anden fortælle det med nogle andre ord 

også… 

Elev C: Os med ny gejst for det og sådan 

Elev B: Ja (Kigger og nikker til Elev C) 

Mig: Ja! Hvaaa’ ørh altså vi har nok været lidt inden på det, men ville i kunne lære det samme, som i har lært 

her i dag, som i kunne lære hjemme på skolen? Er der noget der gør det anderledes den undervisning der er 

her? 

Elev C: Altså ja det tænker jeg, fordi at ørhm… I skolen der er det lidt mere sådan, nå okay i får ligesom os 

det her næste år det – i behøver ikke sådan rigtig og høre efter sådan lige nu, fordi vi får det senere igen.  

Men når man kommer på museum, så det virkelig sådan, så får man ligesom en oplevelse og det brænder sig 

fast inde i hovedet, det her med at hvad man har set, også kan man bedre huske det 

Mig: Mhmm 

Elev A: Os det der som Elev C sagde med 3D eller tredimensionelt  

Mig: Ja? 

Elev A: Man har god, man kan huske det meget bedre hvis man ser på tingene, altså hvis du ser på en ting og 
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ser på den i noget tid, så husker du, at du har set på den ting og måske så husker du hvad der har været sket. 

Så det meget bedre at kig ned i en bog, men så kan du huske ord og det hjælper ikke, det hjælper ikke i 

fremtiden at du kan huske ord. 

Elev B: Altså nu ved jeg godt, at jeg kommer med et lidt ekstrem eksempel ikke? Men det ligesom ørh læse 

om en tornado og det overhovedet ikke det samme som, at se den i virkeligheden. Fordi at når man læser en 

bog, så får man ikke alle de der angst følelser inden i sig, men det gør man jo når man ser det rigtig. Så det 

ligesom man får alle de der følelser med når man ser det på levende vis hvis man skal sige det sådan 

Mig: Jaaah… Hvaaa’ ørh, tror i, i ville være gået glip af noget hvis i ikke havde været her i dag? Ville i føle 

at i manglede noget i undervisningen? 

Elev B: Altså nu har vi haft meget af det i forvejen og meget det, det vi ørh fik fortalt der oppe havde vi 

ligesom lært i forvejen. Men alligevel, de små detaljer, som hun … øøøhm fortalte kunne være en stor del 

eller en god del, en god viden at ha’. 

Mig: Mhmm 

Elev B: Til ørhm til næste gang man nu får om det eller noget. Så ja måske lidt ville det være 

Mig: Ja, Er der noget som i synes museet kunne gøre anderledes? 

Elev C: Det føler jeg ikke 

Elev A: Nej  

Elev D: Ej, nej 

Elev C: Jeg synes det meget gennemført 

Elev A: De klare sig godt med, hvordan et museum skal være. 

Elev C: mhm ja 

Elev A: Et museum skal ikke være meget anderledes 

Elev C: Nej 

Elev B: End det her… så ville det være ekstremt 

Elev C: (griner) ja 

Elev B: Tror jeg nok 

Mig: Det ville være ekstremt? 

Elev B: Jaaah  

Mig: Okay! Nu kunne jeg godt snakke lidt om, når i forlader det her museum, altså hvad ville i kunne huske 

konkret fra det her besøg? Hvad tager i med jer når i går herfra? 

Elev D: Det som jeg nok, det var de fire arbejdsklasser, fordi der så gjorde vi noget selv øh i stedet for i … 

Man høre jo stadigvæk, men det sådan man glemmer det måske, når man går ind i et lokale og snakker lidt 

også bliver det meget det samme. Mens her i sidste, der gjorde vi jo noget selv, derfor er vi jo mere 

engagerede. Så det er nok det jeg mest vil huske os. 

Elev A: Det vil jeg også sige 
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Mig: Ja… og det i alle sammen enige i? 

Elev B: Ja 

Elev C: Ja, os det der med at hun tog nogle ting frem og ørh og viste det, som det der korset og den hvad 

kalder man det under ting. 

Elev B: Jah 

Mig: Underkjolen? 

Elev C: Ja. Os fordi vi fik lov til at ligesom at røre det og sådan føle på det, hvordan er det. Så tænker jeg, 

det tænker jeg os det kommer jeg nok til at huske. 

Bilag 6 Interview med omviseren 

… 

Omviser: Så det sådan en ret vigtig start, fordi der jo mange af de der forløb, altså nu det der i dag om det 

moderne gennembrud, deeer det har vi både for udskolings klasser, men også for gymnasie klasser. Så det 

klart de kan noget forskelligt erhm så der det meget rart. Nu den klasse som du var med i dag ku’ rigtig  

meget for en 8. Klasse, der var de virkelige skarpe, så der det klart, så kan man få en mere faglig diskussion 

med de der hold … folk  

Mig: Erhm det næste spørgsmål er så det der med hvordan du oplever klasser generelt, er der sådan er der 

meget stor spredning mellem dem der er forberedte og dem der ikke er forberedte? 

Omviser: Der er rigtig stor forskel øørhm altså det kan sagtens være jaah det sammen emne, det samme 

materiale vi skal igennem ørhm og om det så, der er nogle der vælger at bruge omvisningen herinde som en 

introduktion til perioden, hvor de slet ikke har arbejdet med det øøøh og det klart det kan man mærke rigtig 

stor forskel på om det en klasse der kommer forberedte eller har læst om perioden inden eller hvor det 

ligesom er sådan en afslutning for forløbet eller om det er om introduktion til, så der nogle flere redskaber 

der skal i gang i forhold til at inddrage dem fordi så ørhm det jo heller ikke sjovt hele tiden at blive spurgt 

om noget man ikke ved! 

Mig: Nej 

… 

Mig: Og øhm det næste det handler lidt om hvilket potentialer museet så rummer 

Omviser: Mmmh 

Mig: Hvorfor mener du at det er vigtig, at vi tager elever med hen på et museum? 

Omviser: Jeg synes det er enormt vigtig, at… At bruge museet som sådan et læringsrum ørhm dels så det 

ørhm jo en institution som modsat skolerne er kan være ramme for livs lang læring i forhold til, at det er sted 

hvor man kan komme igen hele livet igennem ørhm det også et eller det bør det være som jeg ser det, et … et 

rum for refleksion over den verden vi lever i og erhm de mennesker der omgiver os og den historie som vi 

alle sammen er rundet af erhm og øørhm hvis museet på den måde kan være med til at skabe debatter og 

overvejelser hos de besøgende livet igennem og os kan være erhm et sted hvor man har lyst til selv at komme 
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tilbage engang med sine børn og os kan bruge det som som læringsrum erhm og det tror jeg helt klart er 

noget der allerede starter erhm når vi har de små 1 klasser inde og hvis de har haft en god oplevelse herinde 

så det osse noget de tænker tilbage på med glæde og noget de måske har lyst til at erhm at genopleve også 

tænker jeg da osse i i endnu større perspektiv i forhold til erhm at jeg synes det jo så især kulturhistoriske 

museer i det her tilfælde, er os forpligtede til erhm … at at fortælle nogle ting som måske ikke altid er rart at 

høre i forhold til sådan skygge siderne af historien, som man også bør forholde sig til og ørhm der tænker jeg 

helt klart også den her undervisnings situation, som sådan et sted hvor man kan få børn allerede for en tidlig 

alder til at reflekter over de her ting, altså erhm og gøre dem til gode samfundsborger… 

Mig: Ja 

Omviser: …  på den måde at hvis de kender historien, så kan de bedre navigere ørhm i det politiske 

landskab og ikke bare forstå sig selv og forhåbentlig forhindre at at historien gentager sig selv på en ond 

måde … det i hvert fald mit håb, ja. 

Mig: Ja, hvad med altså… det har vi jo så snakket lidt om hvad du mener om museet i forhold til folkeskolen 

Omviser: Ja 

Mig: Ørhm har du nogen sådan specielle tanker om det? 

Omviser: Jeg synes det er rigtig fint med den nye reform, at museet er tænkt mere ind eerhm og der er større 

mulighed for at have længere varende museums erhm besøg og ophold erhm i forbindelse med de længere 

skole dage. Så hvis det kan blive integreret på en ny måde så synes jeg det kunne være rigtig spændende, 

fordi det at man på et museum har de originale genstande og er i historien erhm det giver helt klart noget 

ekstra til læringen ørhm som jeg ser det og og en ting er at læse noget fra en bog og diskutere ting i klassen, 

men jeg kan også mærke at når de får genstandende i hænderne her, altså de ting vi som øøøh dels det de kan 

se bag glas selvfølgelig. Men os det at de kan rører historien (laver bevægelser med hænderne) det kan man 

bare se, det virker og det giver dem en ørhm samhørighed med fortiden, som er helt unik for et museum. 

Mig: Ja, ørhm og hvad vil du så gerne bidrage med overfor eleverne? Altså hvilke speciel ting tænker du, det 

synes jeg bare de skal have med sig?  

Omviser: Ja, ørhm… Jamen jeg håber jo at jeg kan være sådan en facilitator for, at fortælle dem om hvordan 

genstandende fortæller historier, fordi genstandende siger jo ikke noget i sig selv øøh, men det at de ligesom 

eeerhm kommer i spil og der synes jeg for eksempel, at den øvelse vi lavede i dag er rigtig fint til det 

Mig: Ja 

Omviser: Hvordan de ligesom bliver tvunget ud i en situation, hvor de skal sige, nå men her er et bord, erhm 

hvad siger det bord om den samfundsklasse umiddelbart tænker man måske ikke, hvis man ikke er vant til at 

tænke i den den erhm tanke række at et bord kan sige noget om noget som helst, men når man så be’r dem 

om at lægge mærke til lige præcist det bord, så kan de jo godt se alle de der små rifter der er i det, de 

hakkede hjørner og kan godt se at det her bord har tilhørt en fattig familie også glider fantasien lettere 

erhm… så jeg håber helt klart at jeg via mine mange spørgsmål undervejs, som jeg gør meget ud af er 
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dialogbaseret undervisning, at de kommer i spil, at ørhm at vi snakker om tingene, men at jeg også via 

spørgsmål leder dem i en retning der siger noget om eller ja får dem til at tænke anderledes omkring de 

genstande der er i udstillingen   

… 

Mig: Ja og øøøh for… tror du alle elever for lige meget ud af sådan et her besøg? 

Omviser: Vi håber jo, altså vi prøver jo at lave undervisningsforløbne så de er, så de ret sig til så mange 

forskellige erhm læringstyper, såå ørhm der både dem der lærer bedst ved, at røre ved tingene, dem der 

lærer bedst ved at lytte, dem der lærer bedst ved selv at formulerer sig osv. 

… 

Bilag 7 Interview med læreren 

Mig:  Ja, godt. Snakker lidt om hvor meget forberedelse du har lavet her, inden besøget. Altså hvor meget 

har eleverne fået af vide om det pågældende emne 

Lærer: Jamen vi har i 14 dage, arbejdet med det moderne gennembrud, vi har arbejdet med tekster, vi har 

arbejdet med billeder og vi har musik, så vi har været det hele igennem 

Mig: Ja, godt! Også skal jeg høre lidt om de grunde for, hvorfor du vælger at bruge museet? Altså hvorfor er 

i taget på museum i dag? 

Lærer: Jamen jeg synes det er rigtig godt for dem, at have andre læreringsstile end bare at sidde og høre på 

mig 

Mig: Ja 

Lærer: Og i har også der hjemme arbejdet med fremlæggelser og gruppearbejde og øøørh… 

værkstedsarbejde og så videre. Men det der med de kommer ud og der er en anden end læreren der 

præsentere tingene for dem og Museet der har de en hel masse ting som vi ikke har hjemme i klasseværelset, 

så det har jeg benyttet mig meget af og det jeg rigtig glad for at komme ud med dem forskellige steder 

Mig: Ja, øøh… Hvilke potentialer mener du museet rummer? 

Lærer: Jamen det giver dem jo indsigt i, for eksempel det her i Danmarkshistorien at den har betydning 

Mig: Mhmm… 

Lærer: Den har også betydning i dag det der skete for flere 100 år siden ja helt tilbage… 

Mig: Ja 

Lærer: Til mange 1000 år siden igos, så de ligesom kan trække en linje og de kan se der også kommer andre 

og at man i Danmark synes det er vigtigt at udstille genstande før deres egen tid og man kan trække en rød 

tråd hele vejen igennem Danmarkshistorien 

Mig: Ja, hva’ øøørh. Hvilke udfordringer synes du så der er ved brugen af museet? ….. (kort pause) Hvis der 

er nogen? 

Lærer: Jeg synes ikke at der på den måde er … jo altså hvis man skal sige det er en udfordring så synes jeg 

det er vigtigt at børnene godt forberedte og de ved hvordan de skal… altså de kender til emnet og de ved 
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hvordan man skal opføre sig på museum 

… 

Mig: Ja, og hvis du tænker folkeskolens fælles mål, synes du så at et museums besøg lever pop til nogle af 

dem? 

Lærer: Absolut!  

Mig: Mhmm 

Lærer: Absolut! 

Mig: Kan du nævne et par enkle? 

Lærer: (griner) nåå jo men det der med at man skal være, hvad skal man sige man skal være 

medinddragelse, man skal være en del af det, det demokratiske proces og at man skal tage på en anden måde 

lidt ansvar for sin egen lærering og det der med det man har lært i skolen det kan du ligesom bruge andre 

steder også ligesom for mig som formidler at det jeg formidler til dem, det er også noget de kan bruge i en  

anden sammenhæng, anden kontekst. Så de får ansvar for det de selv lærere … 

Bilag 8 Observations noter 
… Eleverne får lov til, at sætte sig på gulvet. Imens begynder omviseren, at fortælle om hvordan forskellige 

ting på virkede de forskellige samfundsklasser… Omviseren hiver et billede frem fra sin kurv og holde det 

ind mod sig selv. Omviseren fortæller nu, at eleverne skal se et billede af en moderigtig kvinde. Da hun viser 

billedet udbryder flere af eleverne iiiihuuu, ooooh ulækkert, ad, klam. En af eleverne udbryder ”det er da 

ikke pænt”. Samtalen om billedet forsætter… efter samtalen om billedet spørger omviseren eleverne om der 

kan ses lignende tendenser i dag? Eleverne svare: botox, anoreksi, silikone, steroider osv… 

Omviseren hiver nu et korset frem fra kurven. Men noget er gået galt og hun kan ikke binde en af eleverne 

ind i det, som ellers var tiltænkt… Imens korsettet bliver sendt rundt, hiver omviseren en underkjole op og 

begynder, at demonstrer hvordan den fungerede. Eleverne griner og finder den upraktisk, især i forhold til 

dag… 

I den sidste del af omvisningen skal eleverne arbejde i grupper omkring de forskellige samfundsklasser. 

Omviseren fortæller, at eleverne nu skal i gang med, at lave fremlæggelser (hun inddeler grupperne)… 

Eleverne bliver opdelt i grupper, hvor de skal lave fremlæggelser… grupperne får uddelt en pose med nogle 

papirer i, hvor de skal arbejde med en bestemt samfundsklasse, hertil skal de udvælge relevante genstande 

fra udstillingsvinduet.  

Eleverne skal herefter fremlægge for hinanden. Da den sidste gruppe er i gang med, at fremlægge bemærker 

en af eleverne, at den udstillede kaffekande, ikke er af det samme materiale som hos de rige ”man kan osse 

se de ikke havde råd til det der porcelæn, deres kaffekande er af malling” omviser griber fat i denne udtalelse 

og de forsætter med snakken… Omviseren roser eleverne for deres gode fremlæggelser.  

Som afslutning på omvisning, står eleverne i den sidste del af udstillingen. Omviseren beder pege på ting der 

har været vigtig i periode. Mange elever byder ind. 


