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Projektbeskrivelsen  
Denne rapport er udarbejdet for Roskilde Kommune som formidling af projekt faglig læsning og skriv-

ning i historiefaget. Projektet er blevet til i samarbejde med kommunal konsulent, Mette Lene Mad-

sen.  

Projektet har haft fokus på faglig læsning og skrivning i historiefaget med aktionslæring som omdrej-

ningspunkt for historielæreres kompetenceudvikling. Projektet indeholder to dele: 

 En udviklingsdel med kompetenceudvikling gennem faglige temadage og aktionslæringsforløb  

 En formidlingsdel med temadag for hele kommunen og en skriftlig rapport 

Temadage med aktionslæring 

Første del af projektet har bestået i afholdelse af en temadag for historielærere, læsevejledere, DSA-

vejledere og skoleledere fra to skoler henholdsvis Dåstrup skole og Margretheskolen. Formålet med 

dagen var at sætte fokus på historiefagets indhold, metoder og tekster. På dagen valgte de to lærer-

team en problemstilling inden for faglig læsning og skrivning i historiefaget som aktionslæringen skulle 

undersøge og belyse.  

Dernæst iværksattes de to aktionslæringsprojekter på hver skole. Erfaringerne blev videreformidlet på 

2. temadag, hvor de også blev genstand for fælles refleksion. 

Formidling I: Temadag for 100 historielærere i Roskilde kommune 

Efter aktionslæringsprojektet afholdtes en stor temadage for kommunens historielærere med nyeste 

viden om faglig læsning og skrivning i historiefaget sammen med konkrete øvelser og med videndeling 

fra aktionslæringsprojekterne. 

 

Formidling II: Rapport vedrørende faglig læsning og skrivning i historiefaget 

Denne rapport indeholder aktuel viden vedrørende faglig læsning og skrivning i historiefaget, samt af-

prøvede og indsamlede praksiserfaringer fra aktionslæringsdelen. 

 

Metode didaktisk udvikling gennem aktionslæring 
Det, der benævnes aktionslæringsprojektet er en tillempet udgave, der tager afsæt i Plauborg m. fl. de-

finition af aktionslæring: Aktionslæring har til formål at udvikle undervisningen ved løbende at ekspe-

rimentere med, observere og reflektere over konkrete undervisningssituationer. (Helle Plaugborg m.fl. 

2008: 13). 

At få læreteam til at arbejde med aktionslæring som metode kræver tid til at uddanne lærerne i for-

men. Hovedfokus i dette projekt var faglig læsning og skrivning i historiefaget. Omdrejningspunktet i 

dette tillempede aktionslæringsprojekt har været at observere, analysere, reflektere og vurdere med 

henblik på at udfolde gode undervisningsforløb i historie med faglig læsning og skrivning. Observatio-

nerne i projektet har haft afsæt i Bjørndahls definition af observation: Inden for pædagogik er observa-

tion opmærksom iagttagelse – det vil sige, at man på en koncentreret måde forsøger at observere no-

get, der har pædagogisk betydning. (Bjørndahl 2003: 34). 
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På den baggrund havde observationerne fokus på at iagttage det, som måtte have central pædagogisk 

betydning for projektets formål, der handler om følgende hovedpunkter: 

 analysere, fortolke og vurdere undervisningen af en gruppe elever med læseforståelsesvanske-
ligheder med henblik på udvikling af "best practise".  

 inspirere lærerne i brugen af observation som metode til udvikling af undervisning og evaluering 
af elevernes læring. 

 

Reflekterende didaktiske samtaler 

Der blev afholdt tre reflekterende didaktiske samtaler med hvert lærerteam. Formålet med de didakti-

ske samtaler er at drøfte de valgte aktioner på baggrund af planlægningen og den observerede praksis. 

Igen er omdrejningspunktet for samtalen de didaktiske udfordringer, der er i forhold til historiefagets 

indhold og tekster og så elevernes læse-/skrivekompetencer med henblik på at udvikle og belyse gode 

eksempler. 

 

      Mål for historiefaget  
Hvad er det vigtige at sætte fokus på i historiefaget?  Første temadag indledtes med at sætte fokus på 

det væsentlige i historiefaget, på den ene side ved det historielærerne anså for at være det vigtige i fa-

get, og på den anden side at sætte spot på det fagformålet betoner: 

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

forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og 

samfundsliv. 

(…) 

Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst 

til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. 

Heldigvis faldt lærernes vægtning af faget fint sammen med de ministerielle styringsdokumenter. 

Gennem CL-strukturen Mødet på midten kom lærerne frem til følgende fokusområder for faget: 

 Kronologi 

 At være historieskabte og historieskabere 

 Forståelse af vores kulturarv 

 Kildekritik 

 Erindringshistorier, ”hands on” 

 Sammenhæng og transfer mellem fagene 

 Gode kritiske borgere 

Fagformålet, historiefagets kompetenceområder og målformuleringer udgjorde rammerne for valg af 

aktioner: 

 Udviklings- og sammenhængsforståelse 

 Kronologisk overblik 
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 Fortolkning og formidling 

 Historiekanon 

       

7. klasse arbejder med læringsmål ud fra Fælles Mål i historie 
Med afsæt i følgende mål fra Fælles Mål igangsattes et forløb med temaet Slaver: 

Fælles Mål for historie efter 9. klasse: 

 Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres 

kildeværdi 

 Kunne beskrive forskellige tidsaldres former for magtanvendelse og diskutere begrundelser og 

konsekvenser 

 

Inden historielæreren fortalte eleverne om målene for forløbet om slaver, var gået en dobbeltlektion, 

hvor elevernes forhåndsviden blev aktiveret, og hvor de i fællesskab opbyggede forforståelse om sla-

ver. Lektionen sluttede med, at historielæreren fortalte eleverne om læringsmålene for det kommen-

de forløb, og hun viste samtidig nedenstående planche og fortalte, at temaet Slaver er forbundet med 

kanonpunktet Ophævelse af slavehandel. 

 

Hensigten med at bringe læringsmålene ind til sidst i dobbeltlektionen og ikke fx begynde med dem, 

begrundede læreren med, at målene først ville give mening for eleverne, når deres motivation for em-

net var vakt og deres forforståelse aktiveret.  Så ville eleverne have bedre forudsætninger for at forstå, 

hvad de skulle lære, og hvorfor de skulle lære om emnet slaver. Det kan hun have en vigtig pointe i.  

Hvad vil det sige at lære et fag?  
Ifølge den norske forsker, Lars Berge, drejer det at udøve et fag sig om at kunne tale, læse og skrive re-

levant indenfor faget. Det vil sige, at det ikke er nok, at læreren formidler stoffet, selv om det selvfølge-

lig er en vigtig kilde til forståelse. Eleverne skal også selv have mulighed for at tale om et givent emne, 

således at de får mulighed for at udvikle deres ordforråd og ordkendskab indenfor fagets rammer. Der 

er stor sammenhæng mellem ordforrådets størrelse og læseforståelse og dermed for elevernes læring. 
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Eleverne skal endvidere have mulighed for at læse og skrive om emnet, fordi læsning og skrivning er 

kilder til at fastholde læring. Læsning og skrivning er derfor ikke unødvendige vedhæng, men teknikker, 

der understøtter den faglige læreproces. 

Læseforståelse og læseforståelsesstrategier 
Hvad skal der til for at læse og forstå en historisk tekst? 

For at forstå en tekst må den afkodes korrekt, men dette er ikke tilstrækkeligt. Det læste må kobles 

med baggrundsviden om emnet, ord og begreber i teksten må forstås i forhold til konteksten og må 

kobles med viden om genrens særlige måde at formulere indholdet på. Løbende må der desuden hele 

tiden drages følgeslutninger mellem forskellige forhold i teksten og mellem forhold i teksten og viden 

og erfaringer uden for teksten. For at forstå det læste må læseren derfor have forståelsesstrategier. 

En forståelsesstrategi definerer den norske forsker Ivar Bråten som: ”En mental aktivitet, som læseren 

vælger at benytte for at tilegne sig, organisere og uddybe information fra en tekst, og som anvendes for 

at overvåge og styre sin egen tekstforståelse.” Bråten taler om fire overordnede forståelsesstrategier: 

Overvågningsstartegier er strategier, som læseren sætter i spil før, under og efter læsning, og som 

støtter læseren i at blive bevidst om, hvornår læseren forstår, og hvornår læseren ikke forstår.  

Hukommelsesstrategier er strategier, der benyttes for at huske indholdet. Det kan fx være under- eller 

overstregning af vigtige passager eller at genfortælle en tekst. 

Organiseringsstrategier er strategier, læseren benytter for at organisere det faglige indhold mest funk-

tionelt i forhold til at skabe overblik over informationerne. 

Elaboreringsstrategier drejer sig om at koble ny information til det, man allerede ved og forstår. Det 

kan fx ske ved at inddrage personlige erfaringer, ved at omskrive eller på anden måde bearbejde den 

nye viden i en anden genre eller til et andet medie, eller ved at sammenligne med andre relevante for-

hold. 

Som støtte for elevernes udvikling af forståelsesstrategier kan læreren definere et læseformål, det vil 

sige et spørgsmål, som læseren har i hovedet som deres overordnede fokus, når de læser teksten. Her-

ved sikres, at læsningen bliver mere målrettet. Desuden har det vist sig at have stor effekt, at læreren 

er rollemodel og viser, hvordan hun benytter strategier, når hun læser og forstår en tekst, at hun direk-

te underviser eleverne i at bruge dem (Andreassen, 2008), og at hun løbende stilladserer læseproces-

sen. Stilladsering er ikke et andet ord for hjælp. Det er en speciel form for hjælp, der støtter eleverne i 

at bevæge sig mod nye færdigheder eller til nye lag af forståelse, sådan at eleven senere bliver i stand 

til at gøre noget tilsvarende alene (Gibbons 2002). Forskellige former for notatark, der støtter eleverne 

i at udvikle strategierne kan være den konkrete udmøntning af stilladsering, men også mulighed for at 

bruge sproget i forskellige kontekster er med til at understøtte forståelsen. Jf Vygotskys citat: Tanken 

forløber i ordet (Vygotsky, 1976). 
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     Forkundskaber  
Den norske forsker Ivar Bråten fremhæver, at den enkeltfaktor, der har størst betydning for, 

hvad man forstår af det, man læser, er de forkundskaber, man møder teksten med (2008, s. 

63). Det betyder derfor, at eleverne må have mulighed for at aktivere deres forkundskaber, før 

de læser teksten. Ofte får eleverne ukendt stof for som lektie hjemme og har derfor svært ved 

at tilegne sig stoffet. En mere funktionel tilgang vil være, at lektien altid er noget, man har for-

udsætninger for at forstå. Det kan være, at eleverne har arbejdet med stoffet på skolen, at læ-

reren har fortalt om stoffet, at eleverne har set film, været på udstillinger, læst fiktionsfortæl-

linger el. lign. om emnet, før de selv skal hjem og læse fagtekster om emnet. Man er nødt til at 

vide noget om emnet for at kunne tilegne sig nyt. 

 

    7. klasse aktiverer forkundskaber  

I forbindelse med emnet om slaver arbejdede 7. klasse både med at aktivere deres individuelle forkund-

skaber og deres fælles. I første omgang fik eleverne billeder som støtte for en individuel emnebrain-

storm: 

Individuel emnebrainstorm ud fra billeder 

1. aktion – fra lærerens planlægningsskema: 

Mål 

Eleven kan aktivere rele-
vante forkundskaber 

Formål 

Eleverne skal lave øvelsen så 
de får aktiveret deres ”bagka-
talog”, så de bliver mindet om 
andre begreber og forløb, som 
kan hjælpe dem i forståelsen 
af den nye læring. 

Aktivitet 

Eleverne skal hurtigskrive 
omkring temaet ”slaveri” 
på egen iPad. 

Som inspiration får ele-
verne udleveret nogle bil-
leder at kigge på.  

 

Aktionen fungerede vældig godt. Eleverne skrev og skrev i samfulde fem minutter. Det var kun få af 

eleverne, der brugte de uddelte billeder, men for disse var billederne med til at brede begrebet sla-

veri ud.  

Efterfølgende gav tre ud af de 11 elever udtryk for, at de havde kigget på billederne, og en sagde, at 

hun var blevet meget inspireret af billederne. Det viser, at billederne var en vigtig detalje at med-

bringe, da de medvirkede til at fremme mulighederne for undervisningsdifferentiering. Billederne 

gav inspiration til, at nogle elever kunne nuancere deres overvejelser mere med billederne som støt-

te. Når billederne i første omgang ikke blev italesat fælles, var det, for at få eleverne til at sætte de-

res egne forkundskaber i spil.  
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Fælles brainstorm i klassen  

2. aktion: 

Mål 

Eleven kan aktivere relevante 
forkundskaber 

Formål 

Eleverne skal have en fælles 
”ordbank”, som alle kender. 
De skal også mindes om be-
greber og aktiviteter af de 
andre.  

Aktivitet 

Eleverne skal gennem fæl-
les brain-storming i klassen 
have aktiveret deres fælles 
forforståelse for temaet 
”slaveri”. 

 

 
 

Ved den fælles brainstorm skrev historielæreren slaveri i en cirkel på midten af tavlen, og eleverne 

kom med bud fra deres individuelle hurtigskrivninger. Herigennem fik læreren bragt det historie-

faglige sprog med nominaliseringer på banen ved at omforme elevernes bud som fx de arbejdede 

meget til at svare ja, slavearbejde, og de blev hentet i både, ja slavetransport. Begreberne slavear-

bejde og slavetransport blev skrevet op på tavlen sammen med elevernes udsagn. 

Desuden blev der brugt god tid til den fælles brainstorming, så alle blev hørt. Det fremmer elever-

nes motivation i den individuelle fase, hvis eleverne ved, at de skal komme med noget i næste 

runde. 

Gruppestafet på tid: det er spændende at ...  

Den 3. aktion indeholdt en todelt gruppestafet på tid: 
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Mål 

Eleven kan formulere 
underspørgsmål med 
henblik på refleksion 

 

Formål 

For at arbejde tematisk, skal elever-
ne igennem en ”undrefase”, hvor de 
stiller relevante spørgsmål til emnet. 
Igennem deres egen undren og nys-
gerrighed motiveres de til at arbejde 
sig i dybden med enkelte aspekter af 
temaet.  

At spørgsmålene/sætningerne skal 
skrives på tid (30 sek.), gør at ele-
verne ikke overtænker spørgsmåle-
ne. Der frigøres en del kreativitet, 
når eleverne er presset på tiden.  

Aktivitet 
 
Spørgsmålsstafet 
Eleverne skal I grupper – og 
på tid – formulere først inte-
ressante sætninger.  
Det er spændende at… 

Herefter 
Omformulere første sætning 
til et undrespørgsmål 
Hvordan kan det være at… 

Til sidst udvælges de tre bed-
ste spørgsmål – og der stilles 
underspørgsmål til disse…. 

 

Aktiviteten Det er spændende at … fungerede super godt ikke mindst på baggrund af klar ramme-

sætning. Alle elever var i sving. De, der ikke skrev, læste og tænkte med undervejs. Det var egentlig 

imponerende, når der faktisk kun var en elev, der skulle skrive ad gangen i gruppearbejdet. Til 

gengæld styrede læreren tiden med 30 sek. til hver elev.  

 

Anden del af gruppestafetten gik ud på, at eleverne skrev undrespørgsmål. Grupperne fik et nyt 

A3-ark. De skulle finde et spændende udsagn fra det forrige ark, som de skulle omforme til et 

spørgsmål og skrive på det nye ark. 

Inden runden gik i gang, modellerede læreren det, eleverne skulle gøre. For eksempel var der en, 

der skrev: Det var spændende at de piskede dem. Det kunne så blive til spørgsmålet: Hvorfor pi-

skede de dem? Læreren påpegede det vigtige ved at bruge hv-ordene, og fremhævede, at elever-

ne skulle omformulere til undrespørgsmål. I denne runde var der 1 minut til hver elev, og gruppen 

fungerede som samtalepartner, inden papiret skulle videre. Det at formulere undrespørgsmål 

kræver tankevirksomhed og tid til eftertanke. Eleverne kunne måske have brugt mere tid og der-

ved have indoptaget mere af det nye fagsprog såsom slaveri, slavetransporter og slavearbejde i 

gruppearbejdet. 

Eleverne fik aktiveret deres forhåndsviden og opstillede spørgsmål til det kommende emne, de 

ville undersøge. 

 

Ord- og begrebsforståelse  
Ord- og begrebsforståelse er en anden vigtig faktor for læseforståelsen og det at kunne læse sig til 

viden i et fag. Men hvad vil det egentlig sige at kunne et fag – at være dygtig til historiefaget? Det 

handler dels om at have en masse historisk viden, og dels om at kunne forstå og anvende historie-

fagets sprog - at kunne et fags fagsprog, drejer sig om at forstå, hvordan fagets store ideer er or-

ganiseret og hænger sammen altså at kunne tænke, tale, læse og skrive i faget. 
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Som Pauline Gibbons peger på i sin bog om faglig læsning og skrivning fra 2009
1
, så skal faglærere 

være opmærksomme på at udvikle elevernes - fagsprog i fagene. Det er nøglen til at blive lærende 

i et intellektuelt udfordrende læringsmiljø og dermed at kunne begå sig i faget. 

I forhold til arbejdet med ord- og begrebsforståelse i historiefaget er det vigtigt at arbejde 
med2:  
 definitioner af vigtige ord- og begreber inden for fagområdet 

 eksplicit undervisning i at slutte ud fra konteksten  

 eksplicit undervisning i at bruge information i selve ordet (sammensatte ord, nominaliseringer, 

morfem) 

På baggrund af denne viden blev nedenstående aktion med fokus på fagbegreber iværksat. Aktio-

nen indeholdt tre forhold, der tilsammen understøttede elevernes udvikling på tre niveauer. Den  

 stilladserede opgaven 

 støttede lærerens vejledning af eleverne i processen 

 indgik i evaluering af elevens arbejde 

       7. klasse udvikler ord- og begreber i historiefaget 

I forløbet med temaet Slaver var fokus på netop ord- og begrebsforståelse og det at støtte 

eleverne i at udvikle fagsproget med afsæt i deres hverdagssprog. Historielæreren beslut-

tede, at hver elev inden for hver deres underemne skulle finde og udvælge fem fagbegre-

ber. Disse fem fagbegreber var i fokus i lærerens vejledning til hver elev i processen med 

at søge viden om det historiefaglige underemne. Denne viden skulle efterfølgende formid-

les i lommefilmformat. Kriterierne for kvalitet i formidlingen var, at de fem valgte fagbe-

greber indgik og blev udfoldet i lommefilmen. Fagbegreberne skulle mundtliggøres og indgå 

som speak i en lommefilm. Opgaven viste også, i hvilket omfang fagbegreberne var forstået. Alle 

skulle aflevere hver deres film.  

 

Vi drøftede, om eleverne i processen kunne sidde i sparringsgrupper og forklare deres fagbegreb 

og forklare det til en makker. Det ville være endnu et skridt til at få fagsproget ind i elevernes eget 

mundtlige sprog. 

 

Elevopgaven var udformet sådan: 

Lav en lommefilm på max fem minutter, hvor du formidler din viden om dit underemne. 

Find fem væsentlige fagbegreber inden for dit underemne som skal indgå i din formidling, og 

som du undervejs giver definitioner af. 

Nedenfor er et udfyldt stilladseringark med de fem fagbegreber, som Nikolaj havde valgt ud til sin 

lommefilm, og som dannede afsæt for procesvejledning undervejs. 

 

                                                           
1 Pauline Gibbons (2009):  English Learners. Academic Literacy and Thinking – Learning in the Challenging 

Zone. Heinemann 

2 Ivar Bråten(2008): Læseforståelse. Forlaget Klim (s. 58-60) 
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Alle elever havde medbragt et udfyldt eller var i gang med at udfylde et stilladseringsark med be-

grebsdefinitioner. Undervejs blev det drøftet og afklaret, hvad fagbegreber er. Fagbegreber blev 

defineret som ord, man ikke hører så tit, men som står i teksten og bliver brugt særligt og præcist i 

dette emne.  

 

     Historiefagets tekster – multimodalitet og kildekritik  
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Multimodalitet 
Viden om og færdigheder i at vurdere, hvordan historieteksterne kan være indrettet, er en vigtig 

strategi i forhold til at tilegne sig indholdet.  Historietekster i elevernes læremidler er komplekse, 

bl.a. fordi de er multimodale. De er sammensat af mange forskellige udtryksformer, og det forud-

sætter derfor, at læseren hele tiden er aktiv, er bevidst om sin forståelse og justerer sin læsning i 

forhold til tekstens udformning. (Jf. billedet). 

Historiske tekster kan bestå af fx 

 primærkilder 

 fotos, illustrationer 

 tabeller, skemaer 

 brødtekst, der formilder indholdet i primærkilder.  Det er tekster, som 

 beskriver, hvordan noget var eller så ud 

 beretter om et historisk forløb 

 forklarer årsager eller virkninger  

 argumenterer for forståelsen af forskellige sammenhænge eller forhold 

       Digitale tekster kan tillige indeholde filmklip fra dokumentar- eller spillefilm, lydfiler el. lign. 

       Side om side med de historiske fagtekster kan der være fiktionstekster eller uddrag heraf.  

       Sådanne tekster giver mulighed for indlevelse i en tid, men det kræver også, at læseren er i  

       stand til at skelne fiktion fra fakta. 

Alt efter emnet, der behandles, kan historieteksterne være meget abstrakte og indeholde mange 

fagbegreber, fremmedord, lange nominalgrupper, passivformer og nominaliseringer. De sidstnævn-

te kan ofte ikke bare oversættes med et enkelt ord, men kræver, at læseren har en større bag-

grundsviden og folder en hel sætning ud. Desuden er det tit vanskeligt umiddelbart at vurdere, 

hvem der er deltagere i sætningerne og udvirker handlingerne, fx De fleste [krige] har været ud-

kæmpet mellem få og mindre stater.  

Hvis eleverne derfor skal kunne tilegne sig viden fra historietekster, kræver det, at de er bevidste 

om, hvornår de forstår, og hvornår de ikke forstår, hvordan de læser teksterne, og hvordan de or-

ganiserer indholdet mest funktionelt. Dette er ikke kun elevernes ansvar, men det er i høj grad hi-

storielærerens ansvar at lære eleverne at læse historieteksten, da den på mange områder adskiller 

sig fra de tekster, eleverne læser fx i danskfaget. 

       

Kildekritik 
Et er dog at kunne læse og forstå teksten umiddelbart, noget andet er at kunne forholde sig kilde-

kritisk til dens værdi som kilde, hvilket er en væsentlig del af historiefaget. Hvis man anser alt for at 

være kilder, bliver det derfor også nødvendigt at forholde sig til tekstens hensigt, ophavsmanden, 

synsviklen, afstanden til begivenheden, troværdighed m.m. Dette kræver, at eleverne er undersø-

gende og reflekterende. For at støtte eleverne i den udvikling, kan nedestående spørgsmål være 

det stillads, der giver eleverne mulighed for at gøre sig overvejelser over kildens værdi i en given 

kontekst. 
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 Hvad er det for en kilde/et materiale? (dokumentarfilm, lov, brev, tale, artefakt osv.) 

 Hvem har frembragt kilden? 

 Er det en primær eller sekundær kilde? Var ophavsmanden til stede ved begivenhe-

derne, han fortæller om?  

 Hvilke forudsætninger har ophavsmanden for at fortælle om begivenhederne. 

 Hvilken synsvinkel/tendens natager kilden? 

 Hvornår er kilden blevet til? 

 Hvordan var ophavstidens verdensbillede/mentale horisont? 

 Hvilken tidsmæssig afstand er der mellem begivenhederne og kildens tilblivelse? 

 Hvor er kilden blevet til? 

 Hvorfor blev kilden frembragt? (Hvad ville ophavsmanden opnå?) 

 Hvem var de oprindelige modtagere? 

 Hvordan er kildens troværdighed og brugbarhed i forhold til det spørgsmål/den pro-

blemstilling, man vil undersøge? 

 

      8. klasse læser multimodale tekster 
I 8. klasse drejede aktionslæringsprojektet sig om, at eleverne blev bevidste om at orientere sig i og 

at læse multimodale tekster.  

 

Klassen arbejdede med kanonpunkterne Augustoprøret og Jødeforfølgelser og tog afsæt i Clio Onli-

nes digitale materiale. Inden eleverne gik i gang, angav læreren læseformålet: At de kan demon-

strere deres viden om Augustoprøret og/eller Jødeforfølgelser i en fagtekst skrevet på baggrund af 

de respektive sider på Clio Online. 

 

Læreren demonstrerede først for eleverne, hvilke modaliteter siderne består af: faktaboks, filmklip, 

brødtekst, ordforklaringer m.m. og talte om det funktionelle i at have en strategi for sin læsning. 

Læreren pointerede, at før man går i gang med den egentlige læsning, må man orientere sig på si-

den for at vurdere menuen og undersøge, hvilken type oplysninger der gemmer sig bag de forskel-

lige hypertekster. Læreren gjorde desuden opmærksom på, at der kan være forskellige veje til for-

ståelse, alt efter hvilken læserute eleverne vælger. Endvidere opfordrede læreren eleverne til at 

anvende et to-kolonnenotat til forståelse af ord- og begreber. 

 

Undervejs i forløbet støttede og vejledte læreren eleverne. Forløbet indeholdt stor grad af under-

visningsdifferentiering: Eleverne havde mulighed for at vælge, hvilket af emnerne de ville arbejde 

med, hvilke dele af teksten de ville benytte, hvem de ville arbejde sammen med, og hvor de ville 

sidde. Desuden er skrivning i sig selv differentierende. 

 

Eleverne valgte da også at angribe emnet ad forskellige veje: Nogle begyndte med filmklippene, 

mens andre først læste tekstbidderne, atter andre læste tekstbidderne og tog noter sideløbende. 

Alle eleverne arbejdede målrettet og koncentreret. Dog viste det sig svært at skrive fagtekster på 

baggrund af Clio Onlines tekstvalg, da teksterne er så komprimerede, at det er svært at tage noter 

uden at skrive direkte af.   
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Ved den reflekterende samtale drøftede vi, om det kunne have lettet elevernes tilegnelse af stoffet, 

at der havde været opstillet konkrete mål for, hvad de skulle vide om de pågældende kanonpunk-

ter, at de vidste, hvilken teksttype de skulle skrive i, og hvad der er karakteristisk for teksttypen. 

Undervejs i forløbet viste det sig også, at der blandt eleverne var usikkerhed om, hvor filmklippene 

stammede fra, og hvornår de var produceret.  Det gav derfor anledning til efterfølgende at arbejde 

mere kildekritisk med filmklippene. 

 

     Teksttypekendskab, organiseringsstrategier og læseguides 
Megen forskning har undersøgt teksttypekendskabs betydning for læseforståelsen og fundet, at 

kendskab til teksttypen skaber forventninger til teksten, som har afgørende betydning for læsefor-

ståelsen, samtidig med at teksttypekendskab giver rammer for skrivning af egne tekster. Desuden 

har en stor metaanalyse af forskning på området vist, at eleverne ved at skrive i de forskellige tekst-

typer bliver bedre til at læse og forstå skrevne tekster (Graham, 2010). På temadag 1 og som optakt 

til aktionslæringsforløbene satte vi derfor fokus på de fem teksttyper, der er kendetegnende for hi-

storiefaget: Den berettende, den beskrivende, den forklarende, den argumenterende og den for-

tællende teksttype: 

      Den berettende teksttype 
Den berettende teksttype har til hensigt at formidle et kronologisk forløb. Den begynder med en 

indledning, der præciserer hvem og hvad det drejer sig om. Herefter følger en række begivenheder 

i kronologisk orden og til sidst kommer en afslutning, der samler op på forløbet. Formålet med at 

læse en sådan tekst kan være, at eleven skal forstå eller gengive det konkrete forløb, og derfor må 

eleven være opmærksom på de signaler i teksten, der er vigtige for at kunne det. Her er et eksem-

pel: 

 

Krige i Europa 

I 1802 sluttede Frankrig og Storbritannien fred. Der blev en pause i krigene, som 
havde raset i Europa siden 1792. 
… 

Napoleon drømte om at besejre Storbritannien. Han udrustede en flåde på 33 ski-
be, der i efteråret 1805 sejlede ud fra Middelhavet. Ved Trafalgar ud for Spaniens 
sydkyst mødte den en britisk flåde på 27 skibe. Franskmændene led et ydmygende 
nederlag og mistede 22 af sine skibe og tusindvis af søfolk. 
… 

Efter nederlaget opgav Napoleon at erobre Storbritannien… 
Historie 7, Gyldendal 
 

Uddraget stammer fra en tekst, der drejer sig om krige mellem Frankrig og Storbritannien. For at 

følge den røde tråd i teksten og forstå, hvad der berettes om, må læseren kunne forbinde ord som 

Napoleon, han, en flåde på 33 skibe, den, franskmændene  

med Frankrig. Ligesom ordene en britisk flåde må kobles med ordet Storbritannien, for at skabe 

mening i teksten og forstå, hvem og hvad det drejer sig om. 
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De sproglige forhold i teksten, der skaber det kronologiske forløb, er tidsangivelser, fx i 1802, efter 

nederlaget, senere, derefter osv. og handleverber i datid, fx udrustede, sejlede, mødte, mistede osv. 

 

Hvis formålet med undervisningen er, at eleverne efterhånden selv bliver i stand til at læse sådanne 

tekster, må historielæreren vise, hvordan man kan læse teksten. Det kan fx gøres ved at udpege de 

kompositoriske og sproglige kendetegn, men også ved at vise, hvordan en grafisk model netop kan 

understøtte tekstens komposition, og dermed blive stillads for læsningen. I dette tilfælde kunne en 

tidslinje være aktuel i forhold til at organisere tekstens informationer og få overblik over forløbet. 

Frankrig og Storbritannien  Napoleon sejler ud fra              Napoleon 

opgiver  

slutter fred   Middelhavet   

      

  

1802                                                               efteråret 1805                efter nederlaget 

 

      Den beskrivende teksttype 
Den beskrivende teksttype i historie har til hensigt at beskrive, hvordan noget så ud eller var. Den 
har altså ikke noget forløb. Den begynder med en kategorisering og derefter beskrives emnet ud fra 
en række områder, som kan komme i vilkårlig rækkefølge. Her er et eksempel: 

Bondelandet – 1800-tallet 
Et karlekammer 
Det karlekammer jeg blev anvist var 4½ alen den ene vej og 21/4 alen den anden vej, for-
synet med et lille vindue, som var 20 tommer langt og 8 tommer bredt. Sengen var lavet 
af ru brædder og fyldt op med halm. Gulvet var af sten. Kammeret lå mellem hestestal-
den og kostalden, på den tredje side var en svinesti, på den fjerde side det lille vindue 
med udsigt til møddingen. I kammeret var der to døre en til hestestalden og en til kostal-
den. 
  Historie 7, s. 40 (primær kilde) 

 
Teksten har en underrubrik Et karlekammer, som samtidig kategoriserer teksten. Herefter beskrives 

karlekammeret ud fra, hvordan sengen og gulvet ser ud, og hvor det har været placeret på gården. 

Rækkefølgen i beskrivelserne er underordnet. Et tankekort som nedenstående til at notere i kan 

understrege de teksttypiske træk ved den beskrivende teksttype, samtidig med at det skaber over-

blik over informationerne. Det er ligegyldigt i hvilke rum overskrifterne står, da der jo netop ikke er 

et forløb i beskrivende tekster. Der kan dog godt være noget, det rent logisk er mest praktisk at be-

skrive før noget andet.  

 

 

 



16 
 

 

Størrelse 
 
 
 
 

Seng 
 
 
 

Gulv 
 
 
 
 
 

Placering 

  

      Den forklarende teksttype 
Den forklarende teksttype har til hensigt at forklare årsager til eller virkningen af et givent forhold. 
Sproglige signaler som fx fordi, derfor, det betød, på den måde, for at osv. giver læseren et hint om, 
hvor i teksten der kan læses med særlig opmærksomhed for at forstå årsag til eller virkningen af et 
forhold. Her er et eksempel: 
 

Landboreformer 
I Danmark blev landbruget i begyndelsen af 1700-tallet ramt af faldende kornpriser og 
kvægpest. Mange bønder rejste fra landet, fordi de ville prøve lykken i byerne. Det havde 
i 1733 ført til indførelsen af Stavnsbåndet. Det betød, at fæstebønder og karle i alderen 
fjorten til seksogtredive ikke måtte flytte fra det gods, hvor de var født. På den måde sik-
rede godsejerne sig billig arbejdskraft. 
Men i 1750’erne var kornpriserne igen på vej op. Kongen opfordrede derfor i 1755 lan-
dets indbyggere til at komme med forslag til forbedringer indenfor landbruget for at sikre 
landets fremtid. 
   Klar, parat, historie, 7. klasse, s. 12 

 
Et årsag-følgekort som nedenstående kan tydeliggøre for eleverne, hvilke årsager der har været til 

et givent forløb, eller hvilke virkninger et forløb har affødt. 

 

Landbruget påvirkes af 
faldende kornpriser og 

kvægpest. 

Derfor søger bønderne til 
byerne  

Så mangler godsejerne 
arbejdskraft til deres 

marker. 

Det betød, at 
fæstebønder og karle ikke 

kunne flytte. 

Derfor indførers 
Stavnsbåndet. 
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      Den argumentereende testtype 
Den argumenterende teksttype har til hensigt at argumentere eller diskutere forskellige synspunk-

ter. Foruden holdningsprægende udtryk som fx kunne godt se, mente, var bange for indeholder 

teksttypen elementer fra de tre øvrige teksttyper. Her er et eksempel: 

 

Stavnbåndets ophævelse 

Nogle få godsejere og politikere kunne godt se, at Stavnsbåndet var en dårlig forretning 
for Danmark. De mente, at fæstebønderne og karlene frit skulle kunne søge arbejde, hvor 
der var mest brug for dem. Alt andet var heller ikke menneskeværdigt. 
20. juni 1788 udstedte kongen derfor en forordning, der ophævede Stavnsbåndet. Det 
førte i 1790 til store protester fra de jyske godsejere. De var bange for, at bønderne ikke 
længere ville adlyde, når de frit kunne forlade fæstegårdene. Desuden ville godsejerens 
marker måske komme til at ligge uopdyrkede hen, hvis bønderne rejste. Men kronprinsen 
ignorerede godejernes protester. 
                                               Klar, parat, historie, 7. klasse, s.14 
 

For at får styr på, hvilke synspunkter der er på spil i en argumenterende teksttype, og hvem der 

fremsætter dem, kan læseren benytte sig af et to-kolonnenotat som nedenstående: 

 

Parter i konflikten Synspunkter og argumenter 

• Nogle få godsejere og politikere 
• Kongen 
• Kronprinsen 
 

Stavnsbåndet skal ophæves, fordi fæstebønderne skal 
kunne søge arbejde, hvor der er mest brug for dem. 

Jyske godsejere Stavnsbåndet skal ikke ophæves, fordi der så ikke er 
arbejdskraft til at dyrke godejernes marker. 

Lærebogsforfatterne Stavnsbåndet skal ophæves, fordi det ikke er menne-
skeværdigt. 

      Læseguides 
      For at eleverne kan lære, hvordan de kan læse en given tekst, kan læreren lave læseguides, der   

      viser eleverne, hvordan de skal læse en tekst eller et kapitel, hvilken læserute de kan anvende, 

      hvilke ord og begreber de skal kunne definere m.m.  

      En læseguide er ikke det samme som kontrolspørgsmål. Tværtimod. Gennem brug af læse- 

      guides lærer eleverne, hvordan en historisk tekst kan læses, hvad de kan gøre før de læser,  

      hvad det er vigtigt at fokusere på under læsningen, hvilken organiseringsmodel eleven kan 

      benytte til organisering af tekstens informationer, og hvad de skal kunne gøre, når de har læst  

      teksten. På sigt kan eleverne producere læseguides til hinanden, og herigennem kan de blive  

      mere bevidste om deres egen forståelse. 

       

      Den fortællende teksttype 
Den historiske roman tilhører den fortællende teksttype. Den tager udgangspunkt i virkelige hæn-

delser, men inddrager fiktive forhold, fx opdigtede personerne. Den fortællende tekst er bygget op 

af en indledning med en præsentation af, hvem teksten handler om, hvor den foregår, og der præ-

senteres en konflikt/et problem. I teksten bygges en spænding op mod et klimaks, før konflikten lø-

ses, og teksten afsluttes. I en fortællende tekst vil der være brugt forskellige sproglige og litterære 
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virkemidler som modsat den sagsorienterede fagtekst giver mulighed for at forholde sig til forskel-

lige lag i teksten og til gennem tekstens personer at leve sig ind i tidligere tiders livsvilkår. Gennem 

indlevelsen skabes mulighed for at forstå, hvordan nutidens mennesker på engang både er historie-

skabte og historieskabende.  

 

Fremstilling i historiefaget  
Som tidligere nævnt peger Lars Berge på, at det at udøve et fag drejer sig om at kunne tale, 

læse og skrive relevant indenfor faget. Og Gibbons peger på, at det at kunne et fags fagsprog, 

drejer sig om at kunne tænke, tale, læse og skrive i faget. Det handler derfor om at finde gode an-

ledninger til at gøre dette, således at eleverne udvikler deres fagsprog ved anvende fagsproget i 

forhold til den tilegnede viden. På temadag 1 blev lærerne præsenteret for faglig skrivning i form af 

en teksttypestafet som en vej hertil, og på temadag 2 og på den fælles temadag for historielærere 

afprøvede lærerne kollaborativ skrivning som en anden vej til læring.  

 

      Kollaborativ skrivning 
 I forhold til at bruge fotografi som kilder er nedenstående fotografi taget fra et lærebogsmate-

riale til historiefaget. Fotografiet kan anvendes som kilde i forhold til transportmidler i Danmark i 

starten 1900-tallet, og det kan danne afsæt for en kildekritisk analyse. 

 

Fotografiet kan også anvendes i en kollaborativ skriveøvelse, hvor eleverne udfordres til at an-

vende nogle af historiefagets tekstgenrer. Skriveøvelsen går ud på i første kolonne (se nedenfor) 

at iagttage et fotografi og beskrive. Det udfordrer iagttager og skribent til at være opmærksom 

på det objektive, det der kan ses og beskrives. I næste kolonne skal både tolkes ud fra iagttagel-

ser, men der står også spørgsmålet, hvilke tanker sætter det i gang. Her kan skribenten fabulere 

subjektivt og følelsesmæssigt. På den måde afprøver eleverne de forskellige tekster og sprog, der 

knytter sig til at udtrykke sig henholdsvist subjektivt og objektivt. 

I 3. kolonne sættes fokus på det at være undersøgende og stille spørgsmål med henblik på at 

formulere problemstillinger. Det kollaborative element kommer ind, når der byttes ark med en 

makker. I den sidste kolonne får man sit ark retur, og opgaven består i at besvare og begrunde 
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sine svar, samt at reflektere over fortiden, sætte sine refleksioner i forhold til nutiden og frem-

komme med overvejelser over transportformer i fremtiden. Det udfordrer eleverne til at kunne 

perspektivere, generalisere og reflektere i et mere overordnet perspektiv. 

Se på billedet og beskriv Fortolk og fortæl ud fra 
billedet 

Skriv spørgsmål til 
teksten i de to første  
kolonner 

Svar og forklar  

• Hvilke elementer består 
billedet af? 

• Hvordan er de placeret i 
forhold til hinanden (i for-
grunden, i mellemgrun-
den, i baggrunden)? 

• Hvad sker der? 
• Andet 

 

• Hvad fortæller billedet 
om tiden? 

• Hvilke elementer i bille-
det underbygger dette? 

• Hvilke tanker sætter 
billedet i gang? 

 

 Send dit skema til 

sidemanden. 

 Læs indholdet i de 

to første kolonner. 

 Skriv spørgsmål til 

sidemandens be-

skrivelse og fortolk-

ning 

 Få skemaet til-
bage.  

 Svar på spørgs-
målene. 

 Begrund dine 
synspunkter. 

 Tænk over bille-
det i forhold til 
nutiden og 
fremtiden. 

 

      Historiske fortællinger, spoletekster og lommefilm  
I projektet arbejdede flere klasser med fremstilling på forskellig vis. De bearbejdede deres histori-

ske viden ved at skrive historiske fortællinger, spoletekster eller ved at producere lommefilm. 

De nugældende Fælles Mål  efter 6. klasse betoner fagets formidlingsside på denne måde: 

 

Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at  

 formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger af fortiden 

 anvende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives 

 selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af er-

hvervet viden. 

I aktionslæringsforløbet valgte læreren for to af klasserne (4. og 5. klasse) at benytte den fortæl-

lende teksttype som evaluering af elevernes viden om et fagligt forløb. Formålet med aktiviteten 

var, at eleverne etablerede historiske scenarier og herigennem viste tegn på historiebevidsthed og 

forståelse for den tid, de havde arbejdet med: 

      5. klasse skriver fortællende tekster om opdagelsesrejser 
Læreren for 5. klasse stillede sig tvivlende overfor, om eleverne ville tilegne sig tilstrækkelig histo-

risk viden ved at arbejde med den fortællende teksttype. Hendes aktion gik derfor ud på, at elever-

ne skrev en historisk fortælling som evaluering af et forløb om opdagelsesrejserne, og at hun på 

den baggrund vurderede elevernes udbytte. 

Forud for aktionen havde klassen arbejdet med to kapitler i historiebogen om opdagelsesrejserne. 

Læreren havde fortalt om årsagerne til, at europæerne ønskede at finde søvejen til Indien, fakta 

om forskellige skibstyper og europæernes selvforståelse. Desuden var eleverne blevet undervist i 

forskellen på tekststruktur og sprog i berettende og fortællende tekster. De havde hørt et uddrag af 
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romanen Som landet lå af Lars Henrik Olsen og udpegede i den forbindelse tidstypiske træk i tek-

sten. Det faglige indhold blev gentaget og repeteret flere gange på forskellig vis. Eleverne havde 

derfor gode forudsætninger for at omsætte deres faglige viden om opdagelsesrejser til en fortæl-

lende tekst. 

Læreren lavede som oplæg til skriveopgaven et stilladseringsark, der viste den fortællende teksts 

struktur og samtidig gav ideer til indhold. Arket lagde op til undervisningsdifferentiering og guidede 

elevernes valg af indhold. Der var to valgmuligheder: Hovedpersonen som opdagelsesrejsende eller 

som skibsdreng. Alle elever valgte skibsdrengen som hovedperson. Måske fordi det er nemmest at 

identificere sig med en dreng på 11-12 år, når man selv går i 5. klasse? 

 

Inden eleverne gik i gang med at skrive, lavede de en fælles brainstorm om, hvordan et skib på det 

tidspunkt så ud, hvilke opgaver man kunne have på et skib, og hvorfor europæerne rejste ud, og 

hvor de rejste hen. Eleverne skrev hver især noter til handlingen. Der blev sat tid på til denne øvel-

se, og læreren støttede og vejledte eleverne undervejs. 

 Mulighed 1 Mulighed 2 

Tid 1450-1550  

Sted Den nye verden Til søs, om bord på et skib 
Hovedperson En opdagelsesrejsende En skibsdreng på 11-12 år 

Andre personer En gruppe af folk der arbejder for den 
opdagelsesrejsende 

En kaptajn 
Matroser 

Handling Landsætningen og mødet med de lokale 
beboere 
Hvordan ser der ud , hvordan ser de ind-
fødte ud, hvad  
tænker de opdagelsesrejsende om de 
indfødte, hvordan behandler de dem, 
hvad gør de … 

Livet om bord på et skib på det 
åbne hav 
Fx sygdom, mad hierarki, uvejr, hårdt arbej-
de, usikkerhed … 

Fortælleren Jeg-person/3. personfortæller Jeg-person/3. personfortæller 

Noter til hand-
lingen 
 
 
 
 
 
 

 

  



21 
 

I elevernes noter gik følgende elementer igen: skibet, uvejr, fængsel, mad, hårdt arbejde, usikker-

hed, uhyre, kanon og i den del af udkastet til fortællingerne, som eleverne nåede at skrive på de ca. 

30 min., der var afsat i den pågældende lektion, gik følgende tidstypiske elementer igen: 

 Årsag til at være skibsdreng: fattigdom, nød, faren er død, valg mellem fængsel eller  

skibsdreng, ikke betalt husleje til kongen, vold mod adelen, slaver for en rig familie 

 Andre personer: Vasco da Gama, Christoffer Colombus, kaptajn, matroser 

 Miljø: lang tid på søen, drak rom, pinte fanger, delte kahyt, har mistet tre skibe, frygt for uvejr 

og søuhyrer 

 Mål for sørejse: Finde søvejen til Indien, ekspedition, på opdagelsesrejse, til det fjerne 

 Konflikt: uvejr, søuhyre, skibet synker, rottebefængt mad, hårdt arbejde (skure dæk), passe sejl, 

redde kaptajn fra druknedøden, finde nyt land  

 Ordvalg: brødføde, knægt, fortrød inderligt, røg over bord 

Under den reflekterende samtale gav læreren udtryk for, at hun ikke var helt tilfreds med elevernes 

udbytte. Hun besluttede derfor at sætte eleverne sammen i grupper med det formål, at de læste 

deres tekster op for hinanden og gav hinanden forslag til det videre forløb. Desuden blev der opstil-

let et nyt krav: mindst en af personerne på skibet skulle nå i land og møde det fremmede. 

Til sidst evaluerede hver elev sin egen tekst ud fra kriterierne i stilladseringarket og markerede med 

forskellige farver, hvilke punkter fra oplægget de havde med i deres fortælling.  Herved blev de selv 

bevidste om, hvilke dele af det historiefaglige stof, de havde fået med i fortællingen, og det blev 

synligt for læreren, hvor eleven var i sin læreproces.  

Et eksempel på en elevtekst kan ses nedenfor. Her beskriver eleven mødet med det fremmede på 

en måde, der viser, at hun har forstået og kan leve sig ind i, hvor fremmedartet et sådan møde må 

have været for en dreng fra den anden side af jorden:  

… Der stod en masse buske rundt omkring. Mon det her var Indien? Pludselig bevægede buskene 

sig.  Der kom en mand ud. Han var brun i huden og var malet med noget, der lignede hvid farve. De 

andre buske bevægede sig og flere brune mænd sprang ud af buskene. De havde rør i hånden med 

noget, der lignede en pil i. Jeg blev bange og besvimede. Alt blev sort … 

      4. klasse skriver jernalderfortællinger 
Læreren i 4. klasse havde som mål for sit aktionslæringsforløb, at eleverne omsatte deres faglige 

viden om jernalderen til en fortælling om hverdagsliv i jernalderen. I forløbet arbejdede eleverne 

med jernalderen på mange forskellige måder:  

 Klassen var på besøg på Vikingeskibsmuseet 

 De arbejdede med den nordiske mytologi og tegneserien Valhalla 

 Eleverne tegnede en tegneserie over Thors brudefærd med fokus på perspektivering og sam-

menhæng 

 Klassen har talt om navne på personer og landsbyer og arbejdet med runer 

 De har arbejdet med kronologi ved hjælp af tidslinjer 

 Klassen har i fællesskab læst Sigun en jernalderpige og udvalgte uddrag af Klar, Parat, Historie 

– 3. klasse som lektie og som oplæsning af elever og lærer  
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På denne baggrund skulle eleverne hver især skrive en fortælling, der foregik i jernalderen. Som 

optakt til dette havde de fået to billeder af en jernalderlandsby og et stilladseringsark til noter.  

Opgaven var i første omgang at tømme et af billederne og skrive noter til fortællingen. Stilladse-

ringsarket så sådan ud: 

 Billede 1 Billede 2 Stikord 

Tid   Jernalderen 
 400 f.v.t.-700 e.v.t. 

Sted   En landsby 

Personer   Navne: Sigyn , Gynvor, 
Thorkel, Sigvald, Glum, 
Uffe, Agge 
Trælle 

Handelsfolk i byen   Varer: Våben, glas, væ-
vet, stof, smykker, møn-
ter, skind, rav 

Hos smeden 
 
 
 

  Myremalm med brænde-
stykker rudnt om samt 
en vold af ler. 
Våben redskaber, plove, 
knive 

Overfaldet 
 

  Dårligt vejr, jordmangel, 
krigeriske stammer 

 

På trods af et stort forudgående arbejde i klassen med emnet og et godt stilladseringsark, havde 

mange elever svært ved at omsætte deres viden om jernalderen til en fortælling. Kun nogle få 

elever fik i løbet af en lektion skrevet en lidt længere fortællende tekst med bl.a. fine beskrivelser 

af, hvordan man producerede jern. En del elever gik på nettet og søgte på emner som Smedens 

arbejde, Jernalderhus og Jernaldersmykker. De fandt billeder som de satte ind, men de fik ikke 

skrevet så meget. Andre havde svært ved at komme i gang. De var mest optaget at finde navne 

på personer eller landsbyer. Udsagn som Han går tur med sin hund, Skal hente barn i børnehave, 

Jeg leder efter kæledyr viser desuden, at nogle elever udfyldte deres manglende viden om hver-

dagsliv i jernalderen med viden fra dem selv.  

 

Ved den reflekterende samtale drøftede vi efterfølgende, hvorfor eleverne havde så svært ved at 

skrive denne fortælling, og hvad man kunne have gjort for at støtte processen. 

Læreren havde sat mål følgende mål for forløbet: 

Eleverne skulle  

 opsøge viden om jernalderen på forskellig vis 

 lære at indsætte tiden i en kronologisk rækkefølge 

 lære at fortælle om sammenhænge mellem klimatiske- og materielle kår og hverdagsliv 
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Men eleverne kendte dem ikke. Hvis målene have været udformet mere konkrete, hvis eleverne 

havde kendt disse, og der løbende var relateret til dem, ville de måske have haft lettere ved at 

koble den ny viden til skriveprocessen. Eksempler på delmål kunne fx være disse: 

 

Delmål ift. viden om jern kunne fx være: 

Viden: at vide, hvordan man lavede jern i jernalderen 

Færdighed: at kunne tegne og beskrive processen 

Kompetence: at kunne bruge viden om, hvordan jern blev til i en fortællende tekst om smedens 

arbejde 

 

Delmål ift. at beskrive et billede kunne være: 

Viden: Vide, at billeder er kilder til viden om historien 

Færdigheder: Kunne beskrive et billede i detaljer 

Kompetencer: Kunne analysere og vurdere billedet ift., hvad det fortæller om tiden 

 

Da det var første gang, eleverne skulle prøve at omsætte deres faglige viden til en fortælling, kan 

det være, at processen i højere grad kunne være delt op i mindre dele. Opgaven kunne foregå 

som en vekselvirkning mellem samtale om fakta om jernalderen, fællesskrivning og elevernes in-

dividuelle skrivning, således at eleverne blev støttet i at udvikle elaboreringsstrategier:  

1. Samtale om, hvordan en jernalderlandsby så ud, hvordan husene var indrettet, hvordan man 

levede, osv.  

2. Fælles beskrivelse af stedet for fortællingen med læreren som sekretær 

3. Individuel beskrivelse af et tilsvarende sted 

4. Samtale om, hvilke personer der boede i landsbyen, og hvilke roller de havde 

5. Fælles beskrivelse af personer med læreren som sekretær 

6. Individuel beskrivelse af personer 

7. Samtale om, hvilke problematikker der kunne opstå i en landsby 

8. Osv. … 

På denne måde ville eleverne hele tiden være opmærksomme på deres læring, samtidig med at de 

lærte at knytte de ny informationer til deres eksisterende viden og at anvende den i nye sammen-

hænge. Hermed ville muligheden for, at den ny viden kunne lagres som læring være større. 

Generelt er det dog svært for elever at leve sig ind i andre tider, men det er en nødvendig øvelse, for 

at eleverne kan udvikle historiebevidsthed. Elevernes fortællinger viser læreren, hvor langt eleverne 

er i denne proces, og hun kan bruge dette indblik i planlægningen og målsætningen af fremtidige for-

løb. 

 

 6. klasse arbejder med det mundtlige fagsprog via spoletekster   
Både Gibbons og Bråten betoner brugen af elevernes mundtlige sprog i forhold til at opnå bedre læ-

seforståelse og i det hele taget i tilegnelse af et fagsprog og et fags indhold. Det følgende eksempel il-

lustrerer arbejdet med elevernes tilegnelse af historisk viden, og det sprog, denne viden udtrykkes i. 
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Romerriget i 6. klasse  

Historielæreren besluttede, at omdrejningspunktet for aktionslæringsforløbet skulle være Romerri-

get i 6. klasse, og der blev valgt nedenstående mål og fokus i aktionen. 

Mål Formål 

Aktionen har fokus på, hvordan eleverne 
kan blive bedre til at læse sig til ny viden 

og formidle denne viden til andre. 
Der er fokus på 

 Spoletekster 

 Ordkendskab 

 Fremlægge og formidle viden til andre 

 Lytte og modtage viden fra andre 

at kvalificere gruppearbejde og understøt-
te elevernes proces fra at læse sig til ny 

viden og så formidle denne viden videre til 
andre. 

 

Gennem planlægningen drøftes, hvilke undervisningsaktiviteter, der kunne understøtte eleverne i at 

læse sig til ny viden, og hvordan denne viden kunne formidles til klassen. 6. klasse blev inddelt i un-

dergrupper, der hver især skulle belyse forskellige sider af Romerriget. I arbejdet havde historielære-

ren fokus på elevernes formidling  blandt andet gennem strategien spoletekst: 

Spoleteksten er en strategi, der kan anvendes, når man skal skrive en fagtekst, og den er kende-

tegnet ved at have en stram opbygning. (...) 

 Indledning 
o Her placerer du x antal påstande/argumenter/udsagn 

 Hoveddel 
o Den enkelte påstand/det enkelte argument/udsagn diskuteres i hvert afsnit 

 Afslutning 
o Her opsummeres påstande/argumenterne/udsagnene fra indledningen, og der laves en 

konklusion på det, som er diskuteret. 
Gert Fredheim, At læse for at lære. Gyldendal, 2006 

Eleverne strukturerede den tilegnede viden i skriftlige fagtekster, som den mundtlige formidling tog 
afsæt i. I dette arbejde anvendtes strategien spoletekst som strukturering af elevernes fremstilling. 
Det var tydeligt, at arbejdet med spoletekster rummer gode muligheder for undervisningsdifferentie-
ring både i processen undervejs og i forhold til fremlæggelserne, da strategien angiver en skabelon, 
som kan udvides og forenkles afhængig af hver elevs formåen. 

Undervejs blev der også arbejdet med ordkendskab i forhold til vigtige fagord og – begreber tilhø-
rende Romerriget, som historielæreren havde udvalgt og også givet definitioner af. Eleverne fik vigti-
ge fagord, som de både individuelt og i grupper skulle arbejde med at matche med nogle af læreren 
opstillet definitioner. 
Eleverne arbejdede efterfølgende videre med at omsætte leksikondefinitioner til egne ord. 
Mange elever anvendte de fagord, der havde været i fokus i arbejdet, i deres fremlæggelser. Det kan 
også have medvirket til at øge både elevernes læse- og lytteforståelse undervejs og i fremlæggelser-
ne, at der bevidst er arbejdet med fagord.  

 

7. klasse producerer lommefilm 
I 7. klasse producerede eleverne lommefilm. Eleverne fik til opgave at formulere forskellige problem-

stillinger under det fælles tema Slaver og slavehandel. Det at formulere en problemstilling og så kil-

dekritisk læse sig til viden, der skal gøre en i stand til at besvare problemstillingen, kan være en ud-

fordring i sig selv. En anden udfordring var, at eleverne skulle lade de fem fagbegreber, som de tidli-
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gere havde arbejdet med, indgå i filmen (jf.side 11). Når man bruger filmformatet bliver det anvendte 

sprog i en dokumentar en speak, der mundtligt læses op. Denne mundtlige genre udfordrer eleverne 

på at vinkle og afgrænse den viden, der skal videregives. Men samtidig har genren den fordel, at ele-

verne kan læse speaken igennem mange gange og optage igen og igen, og derved kan de blive mere 

og mere fortrolige med fagsproget.  

Eleverne i denne 7. klasse havde lommefilmen for som lektie og arbejdede med det indholdsmæssige 

og problemstillinger i historiefagets få lektioner. De mediemæssige kompetencer blev udfoldet i friti-

den. 

 

Sammenfatning 
Projektet har haft fokus på faglig læsning og skrivning i historiefaget med aktionslæring som omdrej-

ningspunkt for historielæreres kompetenceudvikling. Aktionslæringsdelen har med observation og 

reflekterende didaktiske samtaler haft fokus på udvikling af historiefagets didaktik fra et faglig læs-

ning og skriveperspektiv. Udviklingsmæssigt har projektet via aktionslæring udviklet vigtige erfaringer 

med at flette historiefagets indhold med faglig læsning og skrivning. Projektet har ført til kompeten-

ceudvikling af de involverede historielærere  og skoleledelser både gennem aktionslæringsdelen og 

de to temadage. Samtidig har projektet genereret vigtige praksiserfaringer.  

Den genererede viden og de indhøstede praksiserfaringer er dels formidlet på velbesøgt temadag i 

foråret 2014 for alle historielærere i kommunen, og dels formidlet gennem denne rapport. Rappor-

ten kan forhåbentlig anvendes både som inspiration til historiefagteams, læsevejlederes og DSA-

vejlederes  didaktiske drøftelser og konkretiseringer af, hvad faglig læsning og skrivning i historiefa-

get består i, og til historielærere, der vil sætte fokus på faglig læsning og skrivning i historieundervis-

ningen. 
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