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Indledning 

   Da jeg i august 2005 skulle starte mit første linjefagshold i historie op på Skive Seminarium, 

mødte jeg op med nogle forventninger og forestillinger om, hvordan denne opgave skulle gribes an. 

Jeg har selv taget læreruddannelsen på Silkeborg Seminarium 1983 – 1987, hvor jeg naturligvis 

havde historie som linjefag. En af de erfaringer jeg havde med fra denne tid var, at vi studerende 

skulle blive eksperter i at undervise i historiefaget i folkeskolen. Efterhånden, især gennem samtaler 

med mine vejledere Andreas Rasch-Christensen og Frits Hedegaard Eriksen, erfarede jeg dog i mit 

nye job på Skive Seminarium (nu: Læreruddannelsen Skive), at det ikke var en så lukket opgave, 

jeg skulle løse. Nok underviser jeg i historie, men opgaven er bredere, nemlig at gøre de studerende 

til eksperter i at undervise – og ikke kun i historie. Hurtigt erkendte jeg da også fx ved vejledning til 

didaktikrapporterne og bacheloropgaverne, at vejledningen skulle ses i en bredere kontekst end kun 

historiefaget. I forlængelse heraf er det sammenspil mellem praktik – linjefag – pædagogik, som jeg 

positivt oplever, kendetegner læreruddannelsen i Skive også nyt i forhold til de studieerfaringer, jeg 

mødte op med den første arbejdsdag. De to nævnte forhold: 

- at gøre de studerende til eksperter i at undervise 

- og sammenspil mellem praktik – linjefag – pædagogik, 

er vigtige elementer i dagens læreruddannelse og vil derfor også være centrale elementer i denne 

opgave. Selv om de to ovennævnte forhold er de væsentligste omdrejningspunkter for den nye 

læreruddannelse, så vil et tredje forhold spille en lige så central rolle i denne opgave, nemlig de 

studerendes demokratiske dannelsesproces. Dette forhold ser jeg ikke som en konkurrent til de to 

ovennævnte forhold, men som et integreret element. 

 

   Fra 1987 – 2004 virkede jeg som folkeskolelærer, fra 2003 dog også som pædagogisk konsulent 

på Amtscentret for Undervisning i Skive, som nu efter kommunalreformen hedder Center for 

Undervisningsmidler. Da jeg i 2004 fik gjort min eksamen færdig, cand.pæd. historie med 

samfundsfag, søgte jeg job på Skive Seminarium, og i stedet for en kombinationsansættelse der hed 

folkeskolen/Amtscentret for Undervisning, blev det nu Skive Seminarium/Center for 

undervisningsmidler. På Center for Undervisningsmidler har jeg gennem årene afholdt en del 

kurser, og fra 2006 har jeg også holdt kurser for Efter- og videreuddannelsen i CVU MidtVest regi 

(fra 1. januar 2007: VIA University College). Med denne baggrundserfaring har jeg i denne 

ansøgning om lektorkvalificering, hvor jeg udover at forholde mig til den grunduddannelse jeg 

arbejder på, også skal forholde mig til en af de to opstillede muligheder ”efter- og 

videreuddannelse” eller ”udviklingsopgaver og opgaver med forskningstilknytning og 

videncenterfunktion”, valgt at inddrage feltet ”efter- og videreuddannelse”. 
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Problemstilling 

Hvilken betydning har min teoretiske forståelse af det historiedidaktiske felt for min egen 

undervisningspraksis? Og hvilken betydning har min undervisningspraksis for de studerendes 

tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af egen undervisning? 

 

Kapitel 1: Overordnede politiske og pædagogiske rammer for undervisningen 

Paralleludvikling mellem folkeskolernes og lærerseminariernes formål? 

Et formål favner ikke alt, hvad en uddannelsesinstitution indeholder, men det fremhæver nogle 

politiske og pædagogiske hensigtserklæringer, som et politisk flertal i Folketinget mener, er 

væsentlige at fremhæve. Det er altså ikke målene for hvad eleverne / de studerende skal kunne ved 

undervisningens / uddannelsens afslutning, jeg her vil undersøge, men derimod hensigten bag at 

drive folkeskole og læreruddannelse.
1
 Nedenstående vil jeg kort analysere og belyse den seneste 

lovrevision af formålene for folkeskolen og lærerseminarierne, da de udgør de overordnede rammer 

for de to institutioner, som de studerende skal forholde sig til. Jeg har i dette kapitel fravalgt at 

inddrage andre officielle dokumenter, som fx bekendtgørelser og CKF´er pga. opgavens 

begrænsede kvantitative omfang. 

 

Folkeskolens formål 

En af de væsentlige årsager til, at folkeskolen i 2006 skulle have et nyt formål, var, at det gamle 

formål fra 1993 ifølge bl.a. undervisningsminister Bertel Haarder (V) kun beskrev kundskaber og 

færdigheder som elementer, der skulle ”medvirke til den enkelte elevs alsidige personlige 

udvikling”. Det nye formål fra 2006 udtrykker i stedet ifølge Haarder (V) en større vægt på 

fagligheden og, at skolen skal lede til videre uddannelse.
2
 Jørgen Husted kritiserer dette skifte, hvor 

han mener, at ændringen betyder et skifte fra et indre mål til et ydre mål.
3
 Med dette udsagn mener 

han, at ”1993 formålet” vægter en dannelse til livet, mens ”2006 formålet” vægter at uddanne 

eleverne til arbejdsliv og videre uddannelse. 

 

Diskussionen om hvad begrebet ”faglighed” dækker over, vil jeg forholde mig til senere i denne 

ansøgning, men blot her fremhæve, at det er et værdiladet begreb, som der er divergerende 

forståelser af. Ændringerne i folkeskolens formål viser også, at problematikken også omhandler 

måden hvorpå, man opnår kundskaber. Med formålsændringen er der sket et skifte fra ”at fremme 

elevernes tilegnelse af kundskaber …” til ”… give eleverne kundskaber …”.
4
 

 

Både det gamle og det nye formål vægter det demokratiske dannelsesideal og, at eleverne skal gøres 

fortrolige med dansk kultur og andre kulturer. Begrebet ”dansk kultur” er heller ikke en 

ukompliceret størrelse, hvilket jeg også vil vende tilbage til i et senere kapitel. Her vil jeg dog blot 

fremhæve, at der i det nye formål også er tilføjet – endnu et kompliceret forhold, som også 

behandles senere; at eleverne også skal være fortrolige med dansk historie.
5
 

 

Formål for læreruddannelserne 

I forbindelse med 2006-loven for læreruddannelsen er det gamle formål fra 1998-loven blevet 

udvidet. Det er fortsat uddannelsens opgave at uddanne lærere til folkeskolen, men nu er det også 

mere end det: ”Uddannelsen skal give de studerende grundlag for videreuddannelse” og ”… bidrage 

til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”.
6
 

 

Sammenfatning af de to formål 

Medbestemmelse og demokrati er begreber som siden 1975 har været en del af folkeskolens 

formål,
7
 og det demokrati eleverne skal forberedes til er folkestyret.

8
 Nu fremhæves det også i 
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formålet hos de lærerstuderende, at de skal indgå i en demokratisk dannelsesproces: ”… udvikle 

deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”.
9
 Begrebet demokrati står 

åbent i begge formål, der tages fx ikke stilling til om begrebet skal forstås som en metode, 

samtale/dialog, begge dele eller noget helt fjerde.
10

 At de lærerstuderendes demokratiske 

dannelsesproces bliver fremhævet i formålet for læreruddannelsen virker naturligt i forhold til at 

markere et fælles værdisæt med folkeskolen,
11

 men i forhold til de seneste års politiske initiativer 

omkring folkeskolens mål, indhold og form er fremhævelsen ikke uden konflikt. Jens H. Lund m.fl. 

kritiserer den uddannelsesforståelse, hvor der centralt fra kommer flere og flere beskrivelser af de 

krav, som folkeskolen skal opfylde, fx fælles mål med indbyggede trinmål: ”Denne 

uddannelsesforståelse levner mindre tid og rum til den demokratiske samtale”.
12

 Formentligt er det 

heller ikke kun ønsket om ”et fælles værdisæt”, som har været drivkræften for tilføjelsen i formålet 

for læreruddannelsen, men derimod den usikkerhed, som den globaliserede verden skaber, hvor 

kampen for ytringsfrihed og det sekulariserede vestlige demokrati er blevet sat højt på den danske 

og de vestlige regeringers politiske dagsorden. Kampen foregår både udenrigspolitisk og 

indenrigspolitisk. Udenrigspolitisk bl.a. i forhold til at stille krav til ulandene ”… om indførelse af 

demokrati og respekt for menneskerettighederne som supplerende betingelser for at modtage 

bistand fra den rige verden”
 13

 og med militære magt, hvor Ralf Pittelkows citat nok mangler 

nuancer men formentligt dækker både den amerikanske og den danske regerings forståelse: ”USA 

fører her en kamp ikke alene på egne vegne, men på vegne af alle demokratiske og fredelige 

samfund, der risikerer at blive offer for terror”
 14

. Indenrigspolitisk bl.a. i forhold til at Danmark 

ikke længere kan betragte sig som et homogent etnisk og kulturelt samfund.
15 

 

Også på et andet centralt felt afspejler globaliseringen sig i begge formål. Folkeskolens formål taler 

om at forberede eleverne til ”videre uddannelse”,
16

 mens formålet for lærerseminarierne nu ikke 

kun handler om at uddanne lærere til folkeskolen, uddannelsen har fået et dobbelt sigte, så det nu 

også handler om, at ”uddannelsen skal give de studerende grundlag for videreuddannelse”.
17

 Med 

den internationale økonomiske konkurrence på vare-, service- og tjenesteydelser er opkvalificeret 

arbejdskraft blevet en central strategi for velfærdssamfundets overlevelse i bl.a. Danmark. Derfor er 

der også fokus på kvaliteten af de vestlige landes uddannelsesinstitutioner, hvor bl.a. PISA foretager 

komparative undersøgelser/målinger af elevers og studerendes udbytte af undervisningen i flere 

lande. Et konkret eksempel på international påvirkning af dansk uddannelsespolitik er Bologna-

tilpasningsprocessen, hvor dansk læreruddannelse som led i denne proces i 2001 blev akademiseret 

ved at blive gjort til en professionsbacheloruddannelse.
18 

I afsnittet om ”Folkeskolens formål” antydede jeg en vægtforskydning, som tidligere har været til 

fordel for ”dannelse til livet”, men som nu forrykker sig mere mod ”uddannelse af eleverne til 

arbejdsliv og videre uddannelse” samtidig med et ændret syn på, hvordan eleverne lærer: Fra at 

fremme elevernes tilegnelse af kundskaber …” til nu ”… give eleverne kundskaber …”. Denne 

vægtforskydning er ikke kun afgrænset i forhold til formålet i folkeskolen, også i folkeskolefaget 

historie og i mindre grad linjefaget historie på læreruddannelsen sker der i øjeblikket en 

vægtforskydning af samme karakter.
19

 Men for den studerende er det vigtigt, at kvalificere sin egen 

bevidsthed om et konfliktfyldt felt, hvor forskellige pædagogiske og politiske dagsordener 

udkæmpes. Til illustration af dette konfliktfelt, kan jeg fx henvise til et debatindlæg i ”Historie & 

Samfundsfag nr. 4/06”, hvor Bernard Eric Jensen angriber den anbefalede kanonliste, som er en del 

af rapporten: ”Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen – juni 2006”.
20

 Han ser den 

som et led i ”… det haarderske koncept om det danske folks skæbnefortællinger: fx Københavns 

bombardement, Grundloven 1849, Slaget ved Dybbøl, Slaget på Fælleden Kanslergadeforliget, 29. 

august 1943”.
21

. Jensen beskylder Haarder for at have et projekt, som handler mere om etnokrati 

end demokrati.
22

 Og til at underbygge dette fremhæver han bl.a. et citat fra Folkeskolen, hvor 
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undervisningsminister Bertel Haarder i 2005 er citeret for: ”Mit synspunkt er, at skolen er alt for 

vigtig til, at den skal være demokratisk. Det er os, der bestemmer, hvad børnene skal lære, for vi er 

klogere end dem, men skolen skal forberede dem til et samfund med frihed og folkestyre”.
 23

 Den 

studerendes bevidsthed om de konfliktfyldte rammebetingelser, bl.a. i forhold til divergerende 

forståelser af begrebet demokrati, som udtrykkes i bekendtgørelser, CKF´er, politiske udmeldinger 

etc. er afgørende at forholde sig til. Men også de studerendes forståelse af det demokratiske samvær 

i undervisningen er vigtigt at sætte i spil: De studerendes egen indflydelse på undervisningen, den 

indflydelse de studerende i praktikken giver eleverne på undervisningen og endelig i historiefagets 

tilfælde, hvor jeg betragter arbejdet med historiebevidsthed som en del af et demokratisk projekt, 

som jeg vil redegør for senere.  

 

De studerendes indflydelse på undervisningen i linjefaget historie består bl.a. i, at de er med til at 

vælge de obligatoriske fire semesteremner og udforme indholdet heri. På baggrund af de 

studerendes valg udformer jeg et oplæg med mål for det valgte emne. Målene er både faglige og 

didaktiske, og henter deres legitimitet i studieordningen. De studerende forholder sig til målene og 

kommenterer, om jeg har tolket deres ønsker korrekt, evt. justeringer redigeres til.
 24

 I denne proces 

skal jeg med en større indsigt i studieplanen mm., end den de studerende har, naturligvis være 

bevidst om ikke at udnytte dette forhold til manipulation. Ole Pedersen og Børge Troelsen beskriver 

i artiklen ”Demokrati i undervisningen”, hvordan forholdet mellem den studerende og underviseren 

har udviklet sig fra 1950´erne og frem. Med brug af Hegels dialektik; tese, antitese og syntese, 

beskriver de udviklingen som: Tesen: I 1950´erne og langt op i 60´erne bestemte læreren det faglige 

indhold og behøvede ikke at begrunde dette ud over at henvise til ministerielle krav mm. Antitesen: 

I 1970´erne krævede de studerende medindflydelse på stofvalget. Der opstod konflikt mellem de 

studerende og underviseren. Syntesen: Indtrådte i midten af 1980´erne. Underviserne og de 

studerende havde nu lært sig at gå sammen om stofvalg og undervisningens tilrettelæggelse.
 25

 Jeg 

oplever, at syntesen fortsat gælder. Mine studerende er meget aktive, når vi skal vælge 

semesteremnerne. Men når indholdet i emnerne skal konkretiseres og undervisningsmaterialerne 

vælges, har de en klar forventning til, at jeg spiller ud. Det mener, jeg dog ikke er udtryk for, at de 

fralægger sig deres ansvar, men i stedet, at de forventer, at jeg med mine kvalifikationer kan bidrage 

med noget, som de så kan forholde sig til. Derfor er jeg også enig med Pedersen og Troelsen 

(1996), når de siger, at vi ikke skal være bange for, at de studerende efter mange års kamp nu mister 

interesse for indflydelse på undervisningen: ”Studerende i 90´erne er ikke bange for lærerens 

overgreb og manipulationer. De studerende ønsker, at læreren kommer med et udspil, der hurtigt 

kan blive til en færdig plan. De studerende ved, at læreren ved, at det er en del af undervisningen og 

dermed den faglige tilegnelse, at planen bliver til i en form for fællesskab eller efter gensidig 

overenskomst. Det er en del af (ud)dannelsen”.
 26

 

 

Ligesom, som jeg stræber efter at inddrage de studerende i planlægningen af undervisningen og 

samtidig få mit ansvar over for studieordningen til at gå op i en højere enhed, arbejder de 

studerende mod tilsvarende mål i deres praktik. Et eksempel fra Kristian, som var i praktik i en 8. 

klasse på X Skole i X: ”En gruppe på to elever, der havde valgt emne kom hen til mig og en dialog 

imellem os gik i gang. Jeg spurgte hvilket emne de havde valgt ”Vi har valgt musik!”, sagde de. 

Derefter spurgte jeg dem så ”Hvordan får vi det ind under emnet Danmark i 1970'erne?” De to 

elever sad og tænkte lidt over det, så spurgte jeg om de kendte punkmusik og de svarede ja. ”Hvad 

er budskabet i en del punkmusik?” spurgte jeg dem. ”Det er noget med protest mod systemet og 

sådan” sagde eleverne. Det førte til, at vi talte lidt om punkmusik. Derefter fortalte jeg dem lidt om 

protestmusik i halvfjerdserne og om Røde Mor og Jomfru Ane Band. De to elever aftalte med mig, 

at de ville skrive om protestmusik og se på om denne musikgenre stadig eksisterede og hvad, der 
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eventuelt fremkaldte/fremkalder den”.
27

 Eksemplet med Kristian viser, at han i sin refleksion er 

bevidst om sit ansvar i forhold til at give eleverne medindflydelse på valg af emne med 

problemstilling samtidig med, at han forfølger de opstillede mål, som han har sat for sin 

undervisning. 

 

Med analysen af de rammer som de to formål udgør, har jeg ovenstående forsøgt at indkredse et 

felt, som de studerende skal forholde sig til i undervisningen på læreruddannelsen, i praktikken på 

skolerne og endelig en dag som færdig uddannede lærer. Men rammerne er ikke entydige, nogle 

gange endda modsatrettede – dette spændingsfelt er afgørende for undervisningen i 

læreruddannelsen, både når det gælder det rent faglige indhold, og når det gælder de 

lærerstuderendes dannelsesproces. Med en lidt kraftig omskrivning af Lund m.fl., vil jeg sige: En 

læreruddannelse, der har det som mål at gøre de studerende til eksperter i at undervise, må konstant 

være undersøgende omkring undervisningens relevans og beslutningsprocesserne omkring mål, 

indhold og form.
28

 

 

Kapitel 2: De lærerstuderendes udbytte af læreruddannelsen 

Inden jeg analyser og redegør for min egen undervisning og det didaktiske felt inden for 

historiefaget, vil jeg først fremhæve centrale konklusioner i nogle nyere undersøgelser omkring de 

lærerstuderendes udbytte af læreruddannelsen. I dette kapitel har jeg bevidst fravalgt en analyse af 

undersøgelsernes metoder, validitet og reliabilitet, da ansøgningens begrænsede omfang 

nødvendiggør nogle fravalg. Men uanset om konklusionerne i nedennævnte undersøgelser er for 

skarpe eller ej, så retter de fokus mod nogle centrale punkter, som jeg som underviser er nødt til at 

forholde mig til. 

 

Lars Lindhart har i sin ph.d.-afhandling “Læring som deltagelse i vekslende handlesammenhænge. 

Hvor lærer en lærer at være lærer?" undersøgt, hvordan tre nyuddannede folkeskolelærere 

rammesætter deres undervisning og hvilke strategier, der ligger bag deres forskellige 

rammesætninger. Et par af konklusionerne i Lindharts ph.d.-afhandling er ”… påviste, at 

læreruddannelsen kun havde sat sig vage spor i de nyuddannedes egen undervisning, …”
1
 samt, at 

”De skaber deres læringsbaner i overensstemmelse med deres visheder, standpunkter og 

orienteringer ved uddannelsens begyndelse, og de fortolker undervisningens indhold og form ud fra 

samme. De ændrer ikke grundlæggende herpå under uddannelsen; der er sandsynligvis snarere tale 

om en forfining og nuancering heraf, hvorfor man kan sige, at når de forlader uddannelsen er de 

endnu mere af det, som de var, da de kom ind.”
2
  

 

Lindhart fremhæver bl.a. tre forklaringer på, hvorfor læreruddannelsen ikke sætter sig dybere spor i 

de nyuddannedes egen undervisningspraksis: 

- ”De studerende udtrykker det samstemmende med udtrykket, at de (red.: på seminariet) 

savner ”kobling” til praksis.”
3
 

- ”… enslydende beklagelse fra de tre, at seminarielærerne siger ét - drop 

klasseundervisningen og aktiver eleverne - og gør noget andet, idet de bedriver 

klasseundervisning, …”
4
 

- ”Disse standpunkter kommer fra trænervirksomhed, egne erfaringer med at være elev og 

studerende og anden deltagelse i tidligere sociale praksisser. Læreruddannelsens påvirkning 

på planlægning og organisering af undervisningen er kompleks og synes ikke at virke på 

baggrund af uddannelsens propositionelle viden, men i højere grad på grund af dens form.”
5
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En anden undersøgelse af Carsten Henningsen m.fl. ”Teori og praksis i læreruddannelsen” bygger 

på gruppeinterview af både første og fjerde års studerende på fem forskellige lærerseminarier, i alt 

34 interviewpersoner.
6
 Undersøgelsen har bl.a. fokus på, at de studerende ikke har klare definitioner 

på begreberne ”teori” og ”praksis”, hvilket bl.a. betyder, at teori fortrinsvis forstås som noget der 

kan afprøves i praksis – hvorimod de ikke ser det som noget, der kan bruges til at analysere egen 

praksis.
7
 ”Det er markant, at ingen studerende taler om en lærers praksis som undersøgelse og 

udvikling af undervisning og af skolens virksomhed i det hele taget, men udelukkende taler om 

praksis som undervisning af og samarbejde om konkrete klasser.”
8
 

 

Selv om undersøgelsen ”Teori og praksis i læreruddannelsen” i modsætning til Lindharts afhandling 

holder sit fokusfelt inden for de institutionelle rammer, så supplerer de to undersøgelser hinanden fx 

i forhold til, at den studerende/nyuddannede lærer ikke har øje for forskellige handlemuligheder: 

- I forhold til praktikfaget: ”…, men de har tilsyneladende sjældent analyseret anvendte metoder, 

drøftet alternative muligheder og trukket forbindelseslinjer til teori. Også det er et centralt teori-

praksis-problem.”
9
 

- Omkostningssiden ved læreruddannelsens vage spor er, at den nyuddannede lærer vælger sine 

handlinger inden for en begrænset vifte af muligheder, og ikke er i stand til at se væsensforskellige 

handlemuligheder som reelle muligheder.
10

 

 

Hvordan kan læreruddannelsen sætte sig tydelige spor hos de studerende? 

Både hos Henningsen m.fl. og Lindhart er praktikken omdrejningspunktet for at løse problemet 

med, at læreruddannelsen kun sætter vage spor i de studerendes egen undervisningspraksis. Begge 

undersøgelser er enige om, at de studerendes oplevelser i praktikfaget skal spille bedre sammen 

med uddannelsens øvrige fag. Dette synspunkt er da også i god overensstemmelse med den nye lov 

for læreruddannelsen, hvor der i bekendtgørelsens § 5 stk. 2 står: ”Målet med praktikken er at skabe 

en kobling mellem teori og praksis med henblik på, at den studerende erhverver teoretisk funderede 

praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb”.
11

 

 

Selv om Andreas Rasch-Christensen i sit endnu ikke afsluttede ph.d.-studium ”Historiefaget mellem 

teori og praksis” har et mere snævert fokus, som omhandler det didaktiske nøglebegreb 

”historiebevidsthed”, så er problemstillingen dog lig de to ovenstående undersøgelser, fx når Rasch-

Christensen fremhæver problemet med at få en ny didaktik til at slå i gennem i folkeskolens 

historieundervisning: ”… foregår en stor del af historieundervisningen dog fortsat ud fra et 

traditionelt fagsyn uden inddragelse af elevernes hverdagserfaringer, og dermed udvikles deres 

historiebevidstheder ikke i et tilstrækkeligt omfang.”
12

 Rasch-Christensen er på linje med Lindhart, 

når det gælder, at de studerendes forståelse af undervisning ikke kun er et produkt af seminarietiden 

og at uddannelsen kun sætter sig vage spor i de studerendes egen undervisningspraksis, men 

herudover anviser han også et konkret bud på, hvad læreruddannelsen kan gøre bedre: ”Det handler 

om at inddrage den personlige livshistorie i uddannelsen, så de studerende får indsigt i, hvad der 

påvirker deres egne læreprocesser, og hvordan de kan forfines, nuanceres og perspektiveres gennem 

uddannelsens aktiviteter.”
13

 

 

Som jeg fremhævede i indledningen i denne ansøgning, så er min opgave som seminarielærer ikke 

kun at gøre de studerende til eksperter i at undervise i historie, opgaven er bredere, nemlig at gøre 

de studerende til eksperter i at undervise. De nævnte problematikker i ovenstående undersøgelser er 

derfor heller ikke kun en opgave, som fx kun de pædagogiske fag eller praktikken skal løfte. Når 

undersøgelserne viser, at læreruddannelsen kun sætter vage spor i de studerendes og nyuddannede 

læreres egen undervisningspraksis, så er det en fælles problematik, som også linjefagene må 
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forholde sig til. Senere vil jeg redegør for min egen undervisning, og hvordan jeg forholder mig til 

de fremhævede konklusioner og problematikker, som er fremhævet her i kapitel 2. Men inden jeg 

forholder mig til min egen undervisning, vil jeg først redegøre for centrale paradigmer inden for 

historiedidaktikken – dog med hovedvægt på historiebevidsthedsbegrebet samt belyse nogle 

konklusioner i et par danske og en amerikansk undersøgelse, som omhandler elevernes forståelse af 

skolens historieundervisning. 

 

Kapitel 3: Centrale paradigmer inden for historiedidaktikken 

Historiebevidsthed, historiesyn og kulturarv 

I forbindelse med norske lærerstuderendes tilegnelse af indsigt i egen og elevers 

historiebevidstheder fremhæver May-Brith Ohman Nielsen bl.a.: ”Studerende må få innsikt i, og 

erkjenne, fagdidaktikken som et fagfelt og kunnskapsområde. Og de må lære å se hvilke relasjoner 

– og skiller – det er mellom dette kunnskapsområdet og andre nærliggende kunnskapsområder … 

(red.: fx forholdet) til generell pedagogikk, …”.
1
 Jeg er ikke uenig med Ohman Nielsen i 

ovenstående citat, men jeg mener, det er mindst lige så afgørende, at man inden for selve 

historiefagsdidaktikken har opmærksomheden rettet mod: 

- at der også er konkurrerende paradigmer til historiebevidsthedsbegrebet. Komparative analyser af 

de forskellige paradigmer, har jeg oplevet i min egen undervisning, er med til at tydeliggøre for de 

studerende, hvad historiebevidsthedsbegrebet egentligt handler om.  

- at selv om begrebet ´historiebevidsthed´ står centralt i historiefagets didaktik, så er det vigtigt, at 

de studerende får indsigt i, at begrebet eksisterer i konkurrerende udlægninger. De studerende 

præsenteres ikke for ”en færdig pakke”, men tilegner sig selv via deres arbejde i undervisningen 

deres egen teoretiske forståelse af begrebet ´historiebevidsthed´.  

- at i de forskellige produkter, som de studerende skal aflevere og have godkendt, skal der indgå 

historiedidaktisk litteratur. Det er ikke nok, at de studerende henviser til forskellige trinmål i 

faghæftet eller ”krydre” deres opgaver med citater fra nogle af historiedidaktikerne, de skal også 

bruge citaterne. I forhold til fx de studerendes semesteropgaver betyder det, at når de udarbejder en 

undervisningsplan for en skoleklasse, så skal de med henvisning til noget af den historiedidaktiske 

litteratur, vi har gennemgået på holdet, argumenter for og diskutere kvaliteterne i den 

undervisningsplan de har opstillet. Den resterende del af dette kapitel, vil jeg indskrænke mig til 

kun at forfølge de to første fremhævede ”pinde” samtidig med, at jeg også benytter lejligheden til at 

positionere mig selv i forhold til historiebevidsthedsbegrebet. 

 

Historiebevidsthed har været et centralt historiedidaktisk nøglebegreb i Danmark i mere end 25 år, 

og fra 1994 indgik begrebet i formålet for historiefaget i folkeskolen. Den tyske historiedidaktiker 

Karl-Ernst Jeismann introducerede begrebet historiebevidsthed i tysk historiedidaktik i 1979: “Mehr 

als blosses Wissen oder reines Interesse an der Geschichte, umgreift Geschichtsbewusstsein den 

Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive”.
2
 

Jeismanns definition har været inspirationskilde for Bernard Eric Jensen, hvis definition på begrebet 

har vundet hævd i Danmark: “hele samspillet mellem menneskers fortidsfortolkning, 

samtidsforståelse og fremtidsforventning”.
3 

Jensens definition står dog ikke alene i Danmark. Vagn 

Oluf Nielsen definerer begrebet som: ”Menneskers bevidsthed om det mulige samspil mellem 

fortidstolkning, nutidsforståelse og fremtidsperspektiv”.
4
 Svagheden ved Nielsens definition i 

forhold til Jensens er, at han devaluerer begrebet ved kun at tale om ´det mulige samspil´, 

forbindelsen mellem de tre tider gøres noget svagere end ´hele samspillet´. Samtidig er samspillet 

der jo, uanset om man er bevidst herom eller ej, det er jo netop her skolen kan give eleverne 

mulighed for at kvalificere og reflektere over deres historiebevidstheder, så de fx ikke bygger på 

fordomme. Men Nielsen er også lidt ”en ulv i fåreklæder”, da hans hjertebarn rent historiedidaktisk 
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er ´historiesyn´ og ikke ´historiebevidsthed´. Historiesynsbegrebet blev introduceret med faghæftet 

for historie i 1981 i folkeskolen, hvor Vagn Oluf Nielsen var en af medforfatterne.
5
 Men Bertel 

Haarder (V), som blev undervisningsminister i 1982, ønskede et opgør med ´historiesyn´ og 

allerede i 1984 kom et nyt faghæfte, som vægtede ´kulturarv´ - herom senere. I forhold til 

historiesynsbegrebet, er det vigtigt, om eleverne forstår historiens drivkræfter som enten åndelige 

eller materielle, jo mere afklaret des bedre. Men da selv mange faghistorikere i dag ikke har som 

målsætning at skrive historiebøger, som er bygget op ud fra enten en åndelig eller materialistisk 

vinkel – hører fx det teknologiske til ´ide´ eller ´produktion´? -, så har Nielsen valgt en ny strategi, 

nemlig at sætte lighedstegn mellem historiesyn og historiebevidsthed: ”En udviklet og 

sammenhængende historiebevidsthed lægger altså hovedvægten i forklaringerne, forståelsen og 

tolkningen enten på de åndelige eller på de materielle forhold i menneskenes virke. Derved har 

historiebevidstheden etableret sig som et egentligt historiesyn”.
6
 Med denne forståelse bliver det 

fagstoffet og ikke elevens historiebevidsthed, som er udgangspunktet for undervisningen, som der 

jo ellers står i historiefagets formål for folkeskolen: ”Formålet med undervisningen i historie er at 

styrke elevernes historiebevidsthed og identitet …”.
7
  

 

Kritikken af Historie 1981, nævner Nielsen selv, blev bl.a. fremført af de borgerlige partier med den 

begrundelse, at faghæftet var for ”… ensidig marxistisk, især fordi læseplanen anvendte begreber 

som samfundstype, mønster og historiesyn, og fordi den indeholdt et krav om, at eleverne også 

skulle arbejde med det historiske forløb ud fra en marxistisk historieopfattelse”.
8
 Denne kritik var 

naturligvis ikke fair, da faghæftet ikke var marxistisk og eleverne kun skulle arbejde med marxistisk 

historieopfattelse som en ud af flere materielle historieopfattelser, og herudover skulle der jo også 

arbejdes med de idealistiske historieopfattelser. Men selv om de borgerliges kritik af Historie 1981 

var unfair, så undlader Nielsen desværre at forholde sig til et andet og mere reelt problem ved 

Historie 1981 – faghæftet var for svært og for stoforienteret, og dermed blev undervisningen heller 

ikke vedkommende for eleverne. 

 

Haarders opgør med begrebet ´historiesyn´ i begyndelsen af 1980´erne medførte som nævnt et nyt 

faghæfte for folkeskolens historiefag i 1984, hvor paradigmet blev ´kulturarv´. Marianne Poulsen 

indfanger meget fint tankegangen i faghæftets læseplan: ”Nøgleordene i debatten var etablering af 

forståelse af ´den fælles fortid´. Det begreb om fællesskab der blev henvist til var det nationale i en 

form for ´tragtargument´. Gennem en omvendt tragt suges diversiteterne op og kondenseres til 

nogle enkle udtryk. ´Vi´ i nutiden har brug for noget at være fælles om. Selv om menneskene i 

fortiden ikke var enige, måske ligefrem kæmpede med hinanden og slog hinanden ihjel, var de dog 

alle danske, og derfor repræsenterer de for os en fælles fortid”.
 9

 Det nye faghæfte indeholdt en 

nyskabelse. Som noget nyt havde man forfattet et afsnit, som hed ´centrale kundskaber´. Afsnittet 

var opbygget kronologisk, hvor dansk historie og forbindelserne mellem Danmark og det øvrige 

Norden havde en fremtrædende plads. Åndslivet blev også fremhævet og afgrænset: “Den klassiske 

oldtids samfundsliv og åndsliv samt den jødisk-kristne kultur har gennem hele vores historie øvet 

indflydelse på dansk samfundsorganisation ...”.
10

 Verner Bruhn, som var formand for det udvalg, 

der udarbejdede Historie 1984 udtalte i et modsvar til kritikken “Kun ved at vide, hvad man er 

bundet af, kan man gøre sig fri, og kun ved at kende traditionen kan man vide, hvad man ønsker at 

bevare og videreføre, og hvad man ønsker at forandre eller forkaste”.
11

 Bruhns udtalelser er 

problematiske af flere grunde. Det er problematisk, når han bruger begrebet ´traditionen´ i ental og 

samtidig gør sig til talsmand for, at den udlægning af historien (ental) eleverne bliver præsenteret 

for, kan de tage i mod eller lade være – men hvad er alternativet for de elever, som ikke tager i mod 

den fælles historie? 
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Historiebevidsthed – et didaktisk spændingsfelt! 

I dette afsnit vil jeg forfølge historiebevidsthedsbegrebet, som jeg annoncerede i indledningen i 

forgående afsnit. I foregående afsnit fremhævede jeg bl.a. med udgangspunkt hos Jensen og 

Nielsen, at historiebevidsthedsbegrebet kan udlægges på flere forskellige måder. Jeg præsenterer 

naturligvis ikke mine studerende for kun en bestemt udlægning, men vedstår dog gerne mit eget 

ståsted. Mit eget ståsted har rod i, at jeg betragter arbejdet med historiebevidsthedsbegrebet som et 

demokratisk projekt, hvor historie er for alle og kan tolkes af alle. Nedenstående har jeg forsøgt at 

indfange essensen af historiebevidsthedsbegrebet samtidigt med, at jeg supplerer med nogle af de 

væsentligste konfliktpunkter, hvorved jeg får mulighed for at positionere mig selv: 

- Historie handler ikke kun om fortid, men også om nutid og fremtid. Dog er der divergerende 

forståelser omkring vægtningen af de tre tider, og hvor udgangspunktet skal tages: eleven eller det 

faglige stof. 

- Historie skal ikke forstås i ental, fx ”den danske kulturarv” og ”den danske tradition”. Tolkninger 

af begivenheder, perioder og personer er ikke værdineutrale, og derfor forstår forskellige personer 

historie forskelligt – der er ikke en fælles forståelse, som samler alle. I Danmark er der ikke enighed 

om hvor meget dansk historie skal fylde i skolens historieundervisning, og om det fx er med en 

national eller flerkulturel tilgang. Vagn Oluf Nielsen har ved flere lejligheder argumenteret for ”… 

skal dansk historie stå centralt i undervisningen, fordi en indsigt i netop den historie bedst bidrager 

til at styrke elevernes demokratiske dannelse og kompetence …” og ”National identitet, 

historiebevidsthed og demokratisk dannelse er tre sider af samme sag, som må fremmes i 

historieundervisningen.”
12

 Nielsens ønske om at fremme den nationale identitet i 

historieundervisningen, deler jeg ikke. Det bør være elevernes eget valg, om de vil binde deres 

identitet op på nationalstaten, Norden, Europa, køn, alder, etnicitet, arbejde, religion eller andet. 

Skolens opgave er, at hjælpe dem med at kvalificere og nuancere deres valg. 

- Elevernes historiebevidstheder dannes ikke kun i skolen, men alle steder. Dog er der stor uenighed 

mellem historiedidaktikerne, om skolen er et mere kvalificeret sted for dannelse af elevernes 

historiebevidstheder end andre steder er det, fx familiefortællinger, film, gadenavne, romaner, 

tegneserier mm.  I den tyske diskussion om historiebevidsthedsbegrebet er tendensen, at skolen har 

forrang, fx hos Rolf Schörken, som skelner mellem organiserede og ikke-organiserede 

læreprocesser. Skolen står for de organiserede læreprocesser, hvor historiefaget skaber orden og 

sammenhæng i den historiske lærdom. De ikke-organiserede læreprocesser så som film, 

familiefortællinger mm. mener han er styret af lystfølelser og tilfældig og uforpligtigende form for 

læring.
13

 I Danmark har Jensen kritiseret de tyske historiedidaktikere for ikke helt at ville forlade 

den videnskabelige nedsivningstænkning i skolen, samtidig med, at han siger: ”I hvert fald findes 

der ikke empirisk belæg for at betragte skolens historieundervisning som et særligt velfungerende 

og privilegeret lærested.”
14

 Jensen har meget overordnet nogle bud på, hvordan skolen kan åbne sig 

op for elevernes hverdagsliv, så eleverne selv er medbestemmende omkring forvaltningen af deres 

egne identiteter,
15

 men ellers må jeg tilslutte mig den kritik Per Nytrup giver af de forskellige 

definitioner af historiebevidsthedsbegrebet og sige, at den også langt hen ad vejen gælder Jensens 

ellers på mange måder dygtige arbejde omkring historiebevidsthedsbegrebet: ”…, at de 

udelukkende siger noget om historiebevidsthedens ”hvad”. Derimod siger de intet om, ”hvordan” en 

eventuel undervisning skal gribes an”.
16

 Opgaven med ”hvordan” ser jeg som en af mine vigtigste 

undervisningsopgaver, som jeg uddyber senere bl.a. under nedenstående afsnit ”Et eksempel på 

”hvordan””. Dog skal det retfærdigvis nævnes, at Jensen fremhæver ”Skal historielærere for alvor 

kunne hjælpe børn og unge med at kvalificere deres historiebevidsthed og historiebrug, bliver en af 

de afgørende forudsætninger, at de megakognitivt skal arbejde med, hvordan de selv bruger deres 

historiebevidsthed i deres dagligdag.”
17

 På mine hold har jeg bl.a. ladet de studerende forholde sig 

til deres egne fortidstolkning af deres egen skoletid, deres nutidsforståelse af skolen (fx 



11 

 

praktikoplevelser) og deres fremtidsforventninger til skolen (fx når de som færdiguddannede bliver 

ansat som lærere). Denne opgave er både meget personlig, men gør også forståelsen af arbejdet med 

historiebevidsthed meget konkret. For de studerende betyder øvelsen, at deres mere eller mindre 

ureflekterede historiebevidstheder nu bliver mere reflekterede, hvor samspillet mellem de tre tider 

gøres bevidste og de får mulighed for at forholde sig mere åbent og distanceret hertil. Samtidig får 

de også en bedre forståelse af deres medstuderendes skolesyn, når de italesætter deres 

historiebevidstheder over for hinanden. 

 

Historiebrug og undersøgelser af historieundervisningen 

Jensen ser i historiebevidsthedsbegrebet muligheden for en helt anden historiedidaktik, som ikke 

bygger på historievidenskabens ´nedsivningstænkning´, da vi ikke her kan begribe, hvordan børn og 

unge forstår og bruger historie: ”En klassisk fagdidaktisk tænkning bliver problematiseret, fordi 

dens udgangspunkt kendetegnes ved et dobbelt forhold: en markant overvurdering af skole- og 

videnskabsfagets betydning og en næsten lige så stor undervurdering af betydning af livet uden for 

skolen.”
18

 Målet for Jensen er ikke at skoleeleverne i historiefaget skal uddannes til historikere, men 

at de skal være bevidste om deres omgang med historie. For at markere klart, at eleverne ikke skal 

være kommende faghistorikere, har Jensen introduceret begrebet ”lægdidaktik”, som handler om 

lægfolks historiekyndighed. En lægdidaktisk tilgang vil ifølge Jensen ”… inddrage og udnytte de 

former for historiekyndighed, som børn og unge bringer med ind i skolen, og det gøres for at 

videreudvikle børn og unge som producenter og brugere af historiebevidsthed.”
19

 I forhold til 

folkeskolens historieundervisning er historiebevidsthedsbegrebet det didaktiske omdrejningspunkt, 

men med begrebet ”historiebrug”, som Jensen i de senere år har rettet sin opmærksomhed i mod,
20

 

bliver fokus tydeligere rettet i mod hvordan individet bruger sin historiebevidsthed – reflekteret 

eller ureflekteret. Herved markeres også en afstand til Schörken og andre, som forsøger at lægge 

historiebevidsthedsbegrebet ind under videnskabsfaget historie. Historiebrug er, som jeg ser det, 

ikke et konkurrerende begreb til historiebevidsthed, men en opmærksomhed rettet i mod, hvordan vi 

bruger vores historiebevidsthed. Et reflekteret hverdagseksempel fra den amerikanske undersøgelse, 

”The presence of the past” af Roy Rosenzweig & David Thelen, viser, hvordan en amerikansk mor 

er bevidst om, hvordan hun bruger sin historiebevidsthed i forbindelse med en nytolkning af 

fortiden: ”A 27-year-old woman from Westerville, Ohio, told us that the birth of her first child 

brought back ”all the memories of what you did when you were a little monster.” Having her own 

child, she felt closer to her parents, even concluding that ”my parents aren´t as bad as I always 

thought they were.””
21

 Rosenzweig og Thelens nu over 10 år gamle undersøgelse bygger på ca. 

1.500 interviews af voksne amerikanere i USA.
22

 Undersøgelsen viser bl.a., at den store nationale 

historie, som de interviewede blev undervist i i skolen ”history” ikke appellerede til dem. Derimod 

interesserede de sig for især familiens historie ”past” og bruger historie til at konstruere deres egne 

fortællinger.
23

 

   

Marianne Poulsen har undersøgt hvordan historiebevidsthed manifesterer sig hos skoleelever i to 

folkeskoleklasser og en gymnasieklasse, og hvordan de tænker om historiefaget i skolen. 

Undersøgelsen er bygget op omkring fokusgruppeinterviews med eleverne, interviews med lærerne 

og klasseobservationer.
24

 I undersøgelsens konklusion lægger hun sig delvist op af Jensen som 

pointere, at det ikke er historikere folkeskolen skal uddanne elverne til, men til at de kan bruge 

historie i deres eget liv. Poulsens pointering er, at historie handler også om, at eleverne kan bruge 

det i deres eget liv: ”Historieundervisning skal være et sted hvor eleverne kan skabe deres egne 

betydninger. Det er vitalt at erindringssporene skabes som personlige spor der kan anvendes såvel i 

dagligdagen som i den videre uddannelse og det senere professionelle liv.”
25

 Også i udenlandske 

undersøgelser behandles problemstillingen om brugen af historie. Rosenzweig og Thelens  
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undersøgelse ”The Presence of the Past”, som er nævnt ovenstående viser, at de interviewede ikke 

oplevede, at deres egne familie- og livshistorier var en del af skolens historieundervisning, og 

dermed lykkedes det ikke skolen at skabe en oplevelse af, at historie er noget, som man kan bruge i 

sit eget liv ”They feel unconnected to the past in history classrooms because they don´t recognize 

themselves in the version of the past presented there”
 26

 samt ”Both men and women felt more 

connected to the past when they gathered with their families than in any other setting.”
27

 Men det 

interessante er netop, at de interviewede bruger historie til at orientere sig i tid, især er det familiens 

fortid, som har betydning for ens egen nutidsidentitet og forventninger til fremtiden. Historie har 

altså stor betydning for mennesket, men det er ikke den store nationale historie, som er den 

afgørende identitetsbærer for dem ”people pursue the past actively and make it part of everyday 

life.”
28

 Hos Poulsen ser vi tilsvarende resultat, hun når i sin undersøgelse af elevernes 

historiebevidstheder omkring eleverne i 6. og 8. klasse frem til, at for en stor gruppe af dem er 

familiehistorien identitesskabende,
29 

 men: ”I forhold til den identitetsskabende funktion og 

betydning som historiefortælling i familiens skød havde for dem, spillede historiefaget i skolen en 

forsvindende lille rolle for disse personer.”
30

 Poulsen oplagte svar herpå er: ”Det er afgørende, tror 

jeg, at nær historie og ´store´ historier, såsom variationer af national eller global historie, ikke 

modstilles, men i stedet bruges til at belyse hinanden”,
31

 på dette punkter er hun i overensstemmelse 

med Rosenzweig og Thelens anbefalinger. I forhold til de refererede undersøgelser er Jensens 

pointe også vigtig, for i stedet for at tale om historiefagsdidaktik, hvor vægten er på formidling fra 

fagfolk til lægfolk,
32

 så bør vi i stedet arbejde med begrebet ´historiebrugsdidaktik´, hvor fokus er 

på en lægdidaktisk tilgang, hvor vi satser ”… på at inddrage og udnytte de former for 

historiekyndighed, som børn og unge bringer med ind i skolen, og det gøres for at videreudvikle 

børn og unge som producenter og brugere af historiebevidsthed.”
33

  

Den sidste undersøgelse, jeg vil omtale i dette kapitel, er Vagn Oluf Nielsens ”Ungdom og historie i 

Danmark”, der var en del af et større europæisk projekt med i alt 31.000 elever og 1.250 lærere, 

som blev præsenteret for det samme spørgeskema - et til eleverne og et til lærerne. I den danske del 

af undersøgelsen deltog 851 elever fra 51 9. klasser og 43 af deres lærere.
34

 Nielsen er selv 

opmærksom på det problematiske i en så stor international kvantitativ undersøgelse, som ikke er 

fulgt op med interviews af udvalgte elever og lærere.
35

 Resultaterne af Nielsens undersøgelse er på 

linje med de to foregående undersøgelser. Også her viser det sig, at eleverne ikke føler sig fascineret 

af at beskæftige sig med historie i skolen
36

 og, at de klart udtrykker, at familie og venner betyder 

mere for dem end deres eget land.
37

 Politisk historie og strukturhistorie har ifølge undersøgelsen 

ikke elevernes store interesse,
38

 hvorimod eleverne er meget optaget af familiens historie.
39

 Med 

disse tilkendegivelser kan det måske overraske lidt, at almindelige menneskers historie hos eleverne 

scorer lige så lavt som den politiske historie og strukturhistorie.
40

 Nielsens forklaring herpå er, at 

eleverne måske er skeptiske over for almindelige menneskers betydning for historiens gang.
41

 

Denne pointe kan der måske være noget om, men det kunne jo også være, at problemet ligger i 

undervisningsformen. Ifølge undersøgelsen så oplever eleverne – mere end lærerne – at en stor del 

af undervisningstiden går med at reproducere andres historiske viden, end på selv at skabe historisk 

indsigt.
42

 Hvis forklaringen ligger her, er det ikke afgørende for elevernes interesse, om der 

undervises i politisk historie, strukturhistorie eller almindelige menneskers historie. En anden 

arbejdsform, hvor eleverne selv er medproducenter af historie, ville formentligt vække en større 

interesse omkring almindelige menneskers historie. I næste afsnit giver jeg et eksempel på, hvordan 

mine egne studerende har produceret historie. 

 

Et eksempel på ”hvordan” 

Hvis vi vil tage ovenstående undersøgelser om menneskers brug af historie alvorligt, må vi i 

undervisningen inddrage elevernes familiefortællinger, erfaringer og oplevelser uden for skolen, så 
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undervisningen bliver mere vedkommende og nærværende. I min egen undervisning har jeg i 

forbindelse med et semesteremne ”Danmarks besættelse” givet de studerende til opgave at 

interviewe et ældre familiemedlem eller en anden nær person de kendte, som havde oplevet 

besættelsestiden. Formålet med opgaven var: 

- at de blev mere bevidste om historier i deres egen familie og nærmiljø. 

- at de fik indsigt i hvordan almindelige mennesker forbinder fortid, nutid og fremtid – fx i forhold 

til synet på tyskere, flygtninge, EU, sammenhold, etiske overvejelser mm. 

- at det ikke kun er faghistorikere som producerer historie. 

- at de kunne forbinde den lille og den store historie. 

- at de kom tættere på hverdagsmennesket under besættelsen – fx levevilkår. 

For mange af de studerende blev interviewene en intens oplevelse, de fik fortalt historier af fx deres 

bedsteforældre, historier som de ikke kendte / lærte nye sider af deres bedsteforældre at kende og de 

kunne forbinde familiens lille historie med den store politiske historie. Flere har efterfølgende givet 

udtryk for, at det var en næsten uvirkelig oplevelse at sidde over for et menneske de troede de 

kendte godt, som kunne fortælle levende om nogle begivenheder, som de ellers opfattede som langt 

borte. Hanne XX har integreret sine interviews (hun valgte at interviewe flere) i sin første 

semesteropgave: ”Dette projekt har været givende i forhold til en lokal beskrivelse, 

menneskeskæbner, og ikke mindst min egen forståelse for, hvilke følelser der har været på spil. 

Pludselig at kende sin by, se sin by ud fra disse fortællinger, se de mennesker stadig gå omkrig som 

har fortalt deres historie. Den lille historie får pludselig stor betydning i det brede perspektiv.”
43

  

Hanne har både interviewet familiemedlemmer og almindelige mennesker fra egnen. At hun også 

synes de almindelige menneskers historie er spændende strider jo umiddelbart i mod Nielsens 

ovenstående undersøgelse, men som jeg fremhævede der, så handler det måske ikke så meget om 

almindelige mennesker, som om arbejdsformen. I stedet for at reproducere andres viden om lokale 

forhold i X under besættelsen, har Hanne selv været aktiv i forbindelse med at producere viden om 

almindelige mennesker fra denne tid. Hun har ikke kun fået viden omkring lokale forhold under 

besættelsestiden – hun har også fået forståelse. Hun har bl.a. fået en historieforståelse af, at alle 

mennesker har deres egne historier og at den lille og den store historie er vævet ind i hinanden. 

 

Målet med interviewøvelsen er ikke, at den lille historie skal erstatte den store historie eller, at den 

skal bruges som et fif til at få den store historie til at glide lettere ned hos eleverne / de studerende. 

Målet er, at eleverne / de studerende skal opleve at historie / historiefaget også handler om deres 

egen familie og deres eget liv. Den lille og den store historie er ikke hermetisk afgrænset fra 

hinanden – tværtimod. Derfor er Poulsens ovenstående citat også værd at gentage igen: ”Det er 

afgørende, tror jeg, at nær historie og ´store´ historier, såsom variationer af national eller global 

historie, ikke modstilles, men i stedet bruges til at belyse hinanden”.
44

 Herudover er øvelsen også 

vigtig, da den synliggør det demokratiske element i historiebevidsthedsbegrebet, når eleverne i 

folkeskolen og mine studerende oplever, at de selv producerer og tolker historie. Interviewmetoden 

er bare en af flere måder, hvor på eleverne / de studerende selv kan producere og tolke historie. Af 

andre metoder kan fx fremhæves den historiske fortælling, den kontrafaktiske fortælling, tidslinjer 

& periodisering mm.  

 

I kapitel 2 fremhævede Lindhart flere forklaringer på, hvorfor læreruddannelsen ikke sætter sig 

dybere spor i de nyuddannedes egen undervisningspraksis, en af forklaringerne lød: ”… enslydende 

beklagelse fra de tre, at seminarielærerne siger ét - drop klasseundervisningen og aktiver eleverne - 

og gør noget andet, idet de bedriver klasseundervisning, …”.
45

 Dette kritikpunkt må jeg som 

underviser naturligvis hele tiden være opmærksom på. Derfor har vi på holdet heller ikke kun 

forholdt os teoretisk til familieinterviewene, de studerende har netop selv været ude og prøve 
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metoden af. Mine oplevelser er da også, at når de studerende selv har prøvet metoden af, inden de 

skal bruge den i praktikken (som flere har gjort), har de opnået både en større tryghed og større 

indsigt i de udfordringer, som de præsenterer eleverne for. 

 

Kapitel 4: Undervisningspraksis 
I kapitel 2 redegjorde jeg for nogle undersøgelser, som har fokus på de nye læreres og de 

lærerstuderendes udbytte af læreruddannelsen. Et par af de centrale problemstillinger, som blev 

fremhævet var, at de studerende på læreruddannelserne mangler kobling mellem teori og praksis, 

samt at de studerende ikke har øje for forskellige handlemuligheder i forhold til planlægning og 

gennemførelse af egen undervisning. I kapitel 3 analyserede og redegjorde jeg for den 

historiedidaktiske udvikling i Danmark de seneste ca. 25 år, samt inddrog tre undersøgelser som 

fortæller om, hvordan eleverne forholder sig til historie. Den fælles konklusion for undersøgelserne 

er noget nedslående: Eleverne føler sig ikke fascineret af historie i skolen! Det opmuntrende er, at 

elevernes manglende fascination af historie i skolen, ikke er ensbetydende med, at de ikke 

interesserer sig for historie. De problemstillinger og konklusioner, som er blevet rejst i kapitel 2 og 

3, danner afsæt for dette kapitel, hvor jeg vil analysere og redegør for min egen undervisning.  

 

De studerendes egne historiebevidstheder 

I forrige kapitel efterlyste jeg, at de historiedidaktiske teoretikere bød ind med, hvordan man i 

skolen kan arbejde med begrebet historiebevidsthed. Det nærmeste jeg kom sagen var Jensens 

pointering: ”Skal historielærere for alvor kunne hjælpe børn og unge med at kvalificere deres 

historiebevidsthed og historiebrug, bliver en af de afgørende forudsætninger, at de metakognitivt 

skal arbejde med, hvordan de selv bruger deres historiebevidsthed i deres dagligdag”.
1
 Jensens 

tanker ligger i forlængelse af Ohman Nielsens: ”Dette, å se seg selv konsekvent som subjekt, er 

viktig i forhold til det at innsikt i egen læring, tenkning og bevissthet viser seg å være helt 

avgjørende for å kunne tilegne seg god innsikt i elevers læring, historiske tenkning og 

historiebevissthet”.
2
 Jensens og Ohman Nielsens pointe er, at for at de studerende kan arbejde 

kvalificeret med elevernes historiebevidstheder, er det afgørende, at de selv har reflekteret over 

egen læring og egen historiebevidsthed. Pointen lyder måske umiddelbart selvindlysende, men 

erfaringerne herom i den didaktiske litteratur, er først rigtigt ved at komme frem nu. Ohman Nielsen 

vælger selv at lade sine historiestuderende forholde sig skriftligt til deres egne overvejelser over fx 

historiedidaktik og praktik, så de over tid kan følge deres egen udvikling.
3
 Rasch-Christensen, som 

er inspireret af Ohman Nielsen, skriver i sin endnu ikke afsluttede ph.d.-afhandling: ”De 

studerendes forandringskompetence følger jeg undervejs i liniefagsstudiet ved at få de studerende til 

at eksplicitere og reflektere over deres historiebevidstheder og læringsprocesser med afsæt i Bruner 

og Bernard Eric Jensen. Dette skal gøres skriftligt i logbogsform, …”.
4
  

 

Mine erfaringer med at arbejde med de studerendes historiebevidstheder 

Jeg har ikke, som Ohman Nielsen og Rasch-Christensen, bedt mine studerende om at føre logbog. I 

stedet har jeg bedt dem om ved starten af et nyt emne at notere deres forhåndsviden om emnet ned i 

stikord, og hvad de mener eleverne i folkeskolen bør lære om i forbindelse med emnet. De 

studerendes forhåndsviden er i dette eksempel blevet udtrykt i navneord med tilhørende tillægsord, i 

et emne om Romerriget blev fx følgende udtrykt: ”brutale gladiatorkampe” og ”ubarmhjertige 

romere”. Tillægsordene skulle med, da de studerende ikke kun skulle udtrykke faktuelviden om 

Romerriget, de skulle også udtrykke deres tolkning og forståelse. Efterfølgende har vi gemt 

stikordene og taget dem frem igen, når vi ved emnets afslutning har fælles evaluering. I forhold til 

den fag-faglige indsigt viste de studerendes stikord, at de havde et umiddelbart fint overblik over 

Romerrigets historie, men evalueringen afslørede også, at overblikket var præget af ”overskrifter” 
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og myter, som fx. Allan XXX der udtrykte ”Jeg troede, at Cæsar var Romerrigets største kejser. 

Augustus kendte jeg faktisk ikke”.
5
 Ved at tage stikordene frem ved emnets afslutning har den 

enkelte studerende fået tydeliggjort sin egen fag-faglige udvikling ikke kun vidensmæssigt, men 

også værdimæssigt. 

 

Som nævnt handler den anden del af øvelsen om, at de studerende ved emnets start udtrykker, hvad 

de mener, eleverne bør lære i forbindelse med et konkret emne. Første gange de studerende møder 

øvelsen, lægger de i deres svar overvejende vægt på det faktuelle og årsagsforklaringer. Ved senere 

øvelser udvides svarene til ikke kun at omfatte mål for færdigheder og kundskaber, men også 

dannelsesmål, som vi har arbejdet med på holdet, fx: 

- demokratisk dannelse, både i forhold til undervisningens indhold og organisering. 

- eksistentielle temaer, hvor problemstillinger i fortiden kan hjælpe eleven med at blive klogere på 

sit eget liv. Selv om begreber over tid ikke er helt ens, så er mange problemstillinger genkendelige 

fra skoleelevernes egen hverdag, fx undertrykkelse, mobning og familie. 

- aktualitet, hvor nutidens begivenheder spejles i fortidens og derved hjælper eleven i sin egen 

refleksion over fremtidsscenarier/forventninger/ønsker. Eksempler herpå med udgangspunkt i 

emnet ”Harald Blåtands tid”: a) fra asetro til kristendom – i dag: et sekulariseret samfund med 

nyreligiøse bevægelser og kulturmøde med islam. b) Vikingerne rejste ud på togter og for at handle 

– i dag: globalisering. c) Harald Blåtand samlede det danske rige /centraliserede magten – i dag: 

Danmark integreres mere og mere i EU. 

 

I forhold til de studerendes forhåndsviden og ønsker for elevernes læring har vi bl.a. inddraget 

Jensens model ”Historiebevidsthedens dannelses- og brugssteder”.
6
 Modellen viser, at menneskers 

produktion og reproduktion af historiebevidsthed ikke kun foregår i skolefaget historie eller i 

videnskabsfaget historie, det foregår alle steder, som fx på rejser, når man læser tegneserier, synger 

sange, ser film, går til spejder mm. 

7
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Mange andre cirkler kunne føjes til modellen, fx en cirkel med ”gadenavne”. Ved at søge på 

politiske navne på Krak, vil man fx se Christmas Møller dukker op flere gange, hvorimod tidl. 

udenrigsminister og statsminister Erik Scavenius ikke dukker op. Kulturarven kommer til udtryk 

mange steder!
8
 

 

Med hjælp fra Jensens model skulle de studerende give eksempler på, hvor de havde deres egen 

forhåndsviden om Romerriget fra samt, hvor de havde deres holdninger til elevernes læring fra. 

Måske ikke overraskende blev tegneserien Asterix af flere nævnt som et sted, hvor flere af de 

studerende havde mødt romernes historie, men også mange andre steder, som fx spillefilm og rejser 

i Europa blev nævnt. Omkring hvor de studerendes havde deres ønsker for elevernes læring fra, så 

var svaret umiddelbart fra undervisningen på seminariet. Men når vi så i den fælles diskussion holdt 

modsatte synspunkter fra de studerende op over for hinanden, fik vi også inddraget deres eget 

skoleforløb og ”cirklen” fra Jensens model, som hedder ”Livshistorie/familiehistorie”. I forskellige 

gradsformer hos de studerende kan jeg her genkende noget af Lars Lindharts konklusion, om de 

lærerstuderendes udbytte af læreruddannelsen: ”De skaber deres læringsbaner i overensstemmelse 

med deres visheder, standpunkter og orienteringer ved uddannelsens begyndelse, og de fortolker 

undervisningens indhold og form ud fra samme. De ændrer ikke grundlæggende herpå under 

uddannelsen; der er sandsynligvis snarere tale om en forfining og nuancering heraf, hvorfor man 

kan sige, at når de forlader uddannelsen er de endnu mere af det, som de var, da de kom ind.”
9
 Men 

som nævnt, så er jeg nok lidt mere optimistisk med læreruddannelsens effekt på de studerende end 

Lindhart er, for bl.a. med nævnte øvelse får de studerende reflekteret over og diskuteret, i grupper 

og på holdet, deres egne historiebevidstheder. Herunder får de også erkendt, at deres 

historiebevidstheder er forskellige samt i talesat forskellighederne. Denne afklaringsproces er 

afgørende for de studerende. For som Jensen, Ohman Nielsen og Rasch-Christensen på hver deres 

måde pointerer ovenstående, så må de studerende arbejde med, hvordan de selv bruger deres egen 

historiebevidsthed, hvis de vil hjælpe børn i skolen med at kvalificere deres historiebevidstheder. 

Det bør da retfærdigvis nævnes, at ikke alle undersøgelser er helt så pessimistiske som Lindharts. 

Andreas Niels Halvor Jensen har i sit speciale fra 2006 ”Historielærerpraksis anno 2005/2006 – set i 

lyset af 1993-2006” interviewet 279 lærere (både skriftligt og mundtligt) samt observeret 

klasseundervisning.
10

 Halvor Jensen konkluderer bl.a.: ”På syv ud af ti skoler mener jeg, at 

lærerpraksisen og undervisningen har det rigtig godt.” Samt ”Trods forskelligheden underviser et 

stort flertal ud fra historiebevidsthedsparadigmet – paradigmet er ifølge min overbevisning for alvor 

ved at slå igennem i folkeskolen, det har taget tid, men ikke en hel generation”.
11

  

 

Rasch-Christensen taler om to måder, hvorpå historiebevidsthed kan italesættes, den direkte og den 

indirekte.
12

 Den direkte metode er den, som jeg har beskrevet ovenstående i dette afsnit, hvor den 

studerende retter fokus mod sin egen praksis og reflektere over den. Den indirekte metode er rettet 

mod, hvordan andre mennesker har brugt deres historiebevidsthed i praksis og reflekteret over den. 

Et eksempel fra min egen undervisning på en historisk aktør, hvor vi har diskuteret vedkommendes 

historiebevidsthed, er tidligere udenrigs- og statsminister Erik Scavenius. Jeg vil ikke her analysere, 

om Scaveniuses samarbejdspolitik med Tyskland under Danmarks besættelse i 1940´erne var en 

taktisk begavelse eller mangel på samme. Formålet er her blot at illustrere, hvordan hans daværende 

nutidsforståelse af den politiske situation var i samspil med hans fortidsfortolkning og 

fremtidsforventning. Under 1. verdenskrig accepterede udenrigsminister Erik Scavenius efter tysk 

pres, at Danmark skulle lægge miner ud i Storebælt for at spærre Englands flåde ude fra 

Østersøen.
13

 Scavenius og regeringen holdt dengang med sin tysk vendte neutralitetspolitik 

Danmark ude af krigen. Den positive fortidsfortolkning Scavenius havde af dansk udenrigspolitik 

under 1. verdenskrig om at være imødekommende over for tyskerne for til gengæld ikke at blive 
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inddraget i krigen, og de fremtidsforventninger han havde til Tysklands hurtige sejr over 

Sovjetunionen i 1941,
14

 har haft betydning for hans nutidsforståelse i begyndelsen af 1940´erne om, 

at det var nødvendigt at tilpasse sig Hitlers krav i håbet om at kunne forhindre mere radikale 

omvæltninger og fastholde så meget af statssuveræniteten som muligt.
15

 Med et eksempel som 

Scaveniuses historiebevidsthed opnår de studerende et mere nuanceret grundlag at forstå historiske 

problemstillinger. Denne indsigt fra den indirekte metode bruger jeg som afsæt til den direkte 

metode, hvor de studerende selv reflekterer over deres egne historiebevidstheder, fx med fokus på 

fremtidsforventninger, hvor de skal forholde sig til udsagnene: ”Det danske demokrati bliver mere 

og mere demokratisk / det danske demokrati bliver mere og mere udemokratisk”! 

 

Lises praktikoplevelser omkring elevernes historiebevidstheder 

Lise var i 3. årgangspraktik på X skole i perioden uge 49/2006 – uge 6/2007. I sin didaktikrapport 

stillede hun bl.a. spørgsmålet: ”Hvordan ved man, om man har styrket elevernes 

historiebevidsthed?”
16

 Til at undersøge dette forhold tog hun udgangspunkt i 

Undervisningsvejledningen fra Fælles Mål – Historie 2004 (s. 62 – 63), hvor man (med inspiration 

fra den tyske historiedidaktikere Jørn Rüsen, som faghæftet dog ikke refererer til) har kategoriseret 

elevernes historiebevidstheder i fire niveauer, hvor taksonomien går fra niveau et til fire.
17

 

Niveaudelingen er bestemt ikke uproblematisk, ”da den let kommer til at sløre, hvor kompleks og 

sammenvævede den enkelte elevs historiebevidsthed er. En elevs historiebevidsthed kan fx være 

velkvalificeret omkring teknologiske forhold, hvorimod samme elev kan have en unuanceret 

historiebevidsthed omkring fx muslimer. Uanset om niveaudelingen er tænkt som et hjælperedskab 

til den enkelte lærers afklaring af begrebet historiebevidsthed eller om formålet er at gøre 

historiebevidsthedsbegrebet målbart, så har opdelingen en bekymrende fejl i mine øjne. Det fjerde 

niveau, som er skalaens højeste omtaler kun fortiden, mens det mere beskedne niveau et omtaler 

alle tre tider: fortid, nutid og fremtid. Selv om niveau fire virker på et højere intellektuelt niveau, så 

er historiebevidsthedsbegrebet dog blevet desavoueret ved at nutid og fremtid ikke er med”.
18

 Men 

på trods af mine egne forbehold for at niveaudele elevernes historiebevidstheder, så er der alligevel 

god mening i, at de studerende forholder sig til Rüsens model, ikke kun fordi den står nævnt i 

Undervisningsvejledningen i Fælles Mål Historie, men lige så meget for, at det er endnu en vinkel 

hvorpå, vi kan belyse og forholde os reflekterende til historiebevidsthedsbegrebet. 

 

Marianne Poulsens har, som tidligere nævnt, undersøgt elevernes historiebevidstheder i en 6., 8. og 

3.g klasse. Poulsen opstiller ikke en taksonomi for, hvordan skolen skal udvikle elevernes 

historiebevidstheder, hun skelner i stedet mellem tre måder, som eleverne bruger historie på i en 

identitetsskabende betydning: ”en tavs (ikke i særlig grad at være italesat), en intuitiv (forholder sig 

til hverdagshistorie, familie- og anden nær historie) og en intellektuel brug (interessebetonet og 

engagerende i samfundsmæssige forhold)”. Elevernes forskellige måder at bruge historie på er 

ifølge Poulsen ikke kun aldersbestemt, forskellige arenaer har fx også betydning.
 19

 Skal elevernes 

historiebevidstheder styrkes i skolen, er Poulsens bud: ”… at forestillingerne om hvilken rolle man 

kan komme til at spille, især i sit eget liv, i fremtiden nok er det mest afgørende for hvilken 

betydning historie tilskrives, dvs. for hvilken historiebevidsthed man har eller udvikler. Her 

bevæger jeg mig ud på gyngende grund, idet jeg, helt eksplicit taler om en personligt fortolket fortid 

som et modbegreb til en autoritativt fortolket fælles historie, ´historien´ eller ´kulturarven´.”
20

 Et 

andet sted, hvor Poulsen refererer til samme undersøgelse, siger hun: ”Deres forventninger til 

fremtiden, og især deres forestillinger om i hvilken grad de, som enkeltindivider eller som del af 

fællesskaber, vil være i stand til at forme fremtiden, deres egen og fællesskabets, spiller en 

væsentlig rolle for hvilken betydning de tillægger historie og kulturarv.”
21

 Elevernes forventninger 

til fremtiden står hos Poulsen, som den vigtigste dynamo af de tre tider i elevernes 
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historiebevidstheder. Men for at få denne dynamo til at drive bevidstheden er det vigtigt, at 

historieundervisningen ikke er organiseret efter kulturarven og traditionen (NB: entalsformen), men 

at eleverne selv er med til at definere deres egne fortolkninger, forståelser og forventninger. 

 

Lises møde med 9. klasse på X skole blev lidt af et praksischok. Hun oplevede størstedelen af sine 

elever under ”niveau 1”, som ifølge Undervisningsvejledningen i Fælles Mål Historie er:  

”Niveau 1: Traditionel historisk bevidsthed  
Det er forestillingen om, at fortid, nutid og fremtid udgør et sammenhængende forløb, eksempelvis 

at nutidens kulturelle mønstre og livsformer ”bygger” på tidligere tiders. En tidslinie er et konkret 

udtryk for denne opfattelse”.
22

 Lises oplevelse var, at eleverne var meget fokuseret på sig selv og 

kun levede i nuet: ”Således oplever jeg nemlig langt størstedelen af mine elever. Den enkelte elev er 

centrum for alt. Det er især nuet, der betyder noget. Nutiden har intet med fortiden at gøre – fortiden 

er kedelig og da bestemt ikke noget, de kan bruge til noget som helst. Nutiden har ikke ret meget 

med fremtiden at gøre, ´jeg skal nok klare mig´ er den generelle tankegang …”.
23 

Ud fra sine 

iagttagelser, hvor fokus er på nuet, giver Lise sit eget bud på et niveau, som ligger under niveau 1: 

”Niveau 0: Bevidsthed om en fortid, en nutid og en fremtid 

Viden om at der har været en tid før ”nu”, at der er et ”nu”, og tanken om en tid efter ”nu”.”
24

  

 

Selv om Lises førstehåndsindtryk var, at 9. klasses eleverne havde meget fokus på sig selv og kun 

levede i nuet, så lykkedes det for hende at ”flytte” dem fra ”niveau 0”: ”Altså ville jeg slå nogle 

perioder, personer og årstal fast, samtidig med at vikingetiden blev vedkommende for den enkelte 

elev. Dette mente jeg at kunne gøre ved hele tiden at trække linier til især nutid, men også fremtid – 

og i særdeleshed til elevernes egen erfaringsverden”.
 25

 Lise fravalgte det Poulsen kalder: ”en 

autoritativt fortolket fælles historie, ´historien´ eller ´kulturarven´”
26

 og tilvalgte i stedet at inddrage 

elevernes egen hverdag og bød eleverne med til at tolke fortiden og overveje forventninger til 

fremtiden: ”Bl.a. kommer mange elever ned om morgenen og skal have en halstablet eller en 

smertestillende pille. Hvad gjorde de i vikingetiden? Hvordan kan det være vi har medicin i dag? … 

kommer der en kur mod kræft, …”.
27

 I kapitel 2 refererede jeg bl.a. til Lars Lindharts konklusion 

om, at læreruddannelsen kun sætter sig vage spor i de nyuddannedes egen undervisning.
28

 

Eksemplet med Lise betyder ikke en klar afvisning af Lindhardts konklusion, for ved 

gennemlæsning af Lises didaktikrapport fremstår nogle synspunkter uden begrundelse og dybere 

refleksion, fx ”Jeg mener, at der er nogle årstal og begivenheder, eleverne i hvert fald ingen skade 

tager af at kunne udenad”.
29

 Men et positivt samspil mellem undervisningen på læreruddannelsen 

og praktikken er der trods alt her, når Lise både har reflekteret over historiebevidsthedsbegrebet 

samtidig med, at hun bevidst forsøger at praktisere sin undervisning i praktikken efter den viden, 

hun har tilegnet sig på seminariet. Udover Lises engagement, så vil jeg også tillægge arbejdet med 

didaktikrapporterne en væsentlig del af æren for, at jeg ikke når til helt samme konklusion som 

Lindhart. Lindhart fremhæver selv en fremadrettet løsning, som kan få læreruddannelsen til at sætte 

sig lidt dybere spor hos de studerende: ”… men uddannelsen kunne ændre praktikkens rolle ved i 

højere grad at tage udgangspunkt i de studerendes praktikoplevelser ved planlægningen af 

undervisningen på seminariet, således at den tog udgangspunkt i den enkelte studerendes 

praktikoplevelser,…”.
30

 Forslaget ligger i fin forlængelse af den nye bekendtgørelse for 

læreruddannelsen, hvor der bl.a. står: ”§ 22. Progressionen i den studerendes tilegnelse af 

lærerkompetencer i uddannelsen er forankret i faget praktik, jf. §§ 5-9. Uddannelsen skal derfor 

tilrettelægges med praktikfaget som omdrejningspunkt for den studerendes progression, jf. § 25”.
31

  

På Læreruddannelsen i Skive mener jeg, at vi med didaktikrapporten allerede er nået et stykke på 

vej med at sætte den enkelte studerendes praktikoplevelser i fokus, da netop rapporten integrerer 

praktik, linjefag og pædagogiske fag: ”Den er både en fremstilling af praktikkens planlægning, 
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gennemførelse og evaluering og en undersøgelse af en problemstilling, der knytter sig til det 

overordnede tema for praktikken”.
32

 Didaktikrapporten har flere elementer i sig, som fremmer 

muligheden for at sætte spor i de studerendes egen undervisning, fx: 

- de studerendes problemformuleringer tager udgangspunkt i konkrete undervisningsopgaver. 

- i praktikken indsamler de studerende empiri fx gennem fotos, praktikdagbog o.a., som de bruger 

efter praktikperioden, når de skriver deres didaktikrapport. 

- de studerende vejledes af en linjefagslærer og en lærer fra de pædagogiske fag, før og efter 

praktikken. 

- linjefagslærerne og lærerne fra de pædagogiske fag deler de studerende mellem sig og aflægger 

praktikbesøg, hvor vi sammen med de studerende og praktiklæreren samtaler om, fx hvordan det 

går med at forfølge problemstillingen, indsamling af data mm. 

Som læreruddanner er det vigtigt, at man ikke overlader ansvaret til de studerende alene for at skabe 

en integration mellem praktikfaget, linjefaget og de pædagogiske fag. Med didaktikrapporterne og 

samtalerne herom mellem de forskellige parter, mener jeg da også, at der er skabt nogle fora, hvor 

de studerende guides godt på vej. Dog er der stadig forhold, som kan forbedres, fx anbefaler Jens 

Rasmussen i skriftet ”Trepartsamtalen”, at lærere fra både linjefag og pædagogiske fag deltager i 

trepartsamtalen,
33

 så det ikke kun er en drøftelse mellem en praktikgruppe, en praktiklærer og en 

seminarielærer. Et andet forslag til forbedring kunne måske være at overveje en form for 

aktionslæring, hvor didaktikrapporten afsluttes før praktikperiodens afslutning, herved får den 

studerende mulighed for at afprøve sine evaluerede og nedskrevne reflekterede erfaringer af i 

praksis. 

 

Kapitel 5: Kursusaktivitet (EVU, AC / CFU) 

I de foregående kapitler har jeg forholdt mig til mit virke på læreruddannelsen. I dette sidste kapitel 

i min ansøgning om lektorkvalificering, vil jeg, som annonceret i ”Indledningen”, forholde mig til 

feltet ”efter- og videreuddannelse”. 

 

Både for EVU og CFU (tidligere Amtscentret for Undervisning) har jeg holdt mange forskellige 

typer af kurser, her blot et par udpluk: 

- Købstadsprojektet – ”Din egen historie på nettet”, hvor skoler, museer og tegnere deltog. 5. og 6. 

klasses elever på 4 skoler afprøvede efterfølgende værktøjerne og ressourcerne.
1
 

- Historie og samfundsfag, med fokus på den nye prøve i folkeskolen, ny karakterskala, nye 

tendenser i fagene mm.
2
 

- ”Evaluering i historie, samfundsfag og kristendomskundskab”, hvor jeg arbejdede sammen med 

kristendomskundskabslærer lektor Dorete Kallesøe fra Skive Seminarium.
3
 

- Evalueringsforum i Herning 2006.
4
 

 

Den begrænsede plads, som er stillet til rådighed i denne ansøgning, betyder også i dette kapitel, at 

jeg må foretage klare fra- og tilvalg. Fravalgene betyder fx, at jeg må undlade at redegør for, 

hvordan jeg arbejder med kontrafaktion, erindringssteder/ikoner og 

kronologi/periodedelinger/tidslinjer på mine kurser. Tilvalget derimod består i, at jeg vil redegøre 

for de faglige kvaliteter bag ”den historiske fortælling” og hvilke konsekvenser det har, om man 

vælger at arbejde med metoden på den ene eller den anden måde. Arbejdet med ”den historiske 

fortælling” her forstået i en narrativ form, hvor det er eleverne i skolen, som skal skabe 

fortællingerne, opfylder på kurserne især to vigtige mål for mig: 

- ønsket om at give kursisterne et konkret eksempel på, hvordan historiebevidsthedsbegrebet kan 

bearbejdes til undervisningspraksis. 
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- ønsket om at skabe faglig tryghed omkring en metode, som for en del lærere stadig opfattes ”som 

noget man ikke har tid til at arbejde med, da man skal nå det faglige stof!”.
5
 Det er mit indtryk, at 

hos mange lærere bliver ”den historiske fortælling” mere opfattet som et metodisk fif end en 

erkendelsesform – det er ambitionen på mine kurser at udfordre og gerne ændre denne opfattelse. 

Min argumentation for at arbejde med elevernes historiske fortællinger henter jeg bl.a. ud fra 

Marianne Poulsens og Rosenzweig og Thelens undersøgelser, som jeg har omtalt i kapitel 3. Jeg vil 

ikke redegøre for undersøgelserne i dette kapitel, da dette er gjort i kapitel 3, blot her nævne, at 

undersøgelserne bl.a. viste, at børn og voksne ikke har fået en identitetsskabende 

historieundervisning i skolen, i stedet er det familien, kirkelige foreninger mm., hvor der er blevet 

sat spor i den enkeltes erindring. Med den historiske fortælling mener jeg, at vi kan imødegå den 

manglende forbindelse mellem elevens liv og undervisningen i skolen. Den historiske fortælling er 

et bud på, hvordan man kan tackle den udfordring, som Poulsen omtaler: ”Udfordringen må derfor 

være at finde måder hvorpå der i undervisningen kan reflekteres over historiebevidsthedens 

betydning. Undervisningen skal være meta-historiebevidst på en måde der sætter forholdet mellem 

den nære historie og andre historier i søgelyset. Det afgørende, tror jeg, at nær historie og ´store´ 

historier, såsom variationer af national eller global historie ikke modstilles, men i stedet bruges til at 

belyse hinanden”.
6
  

Aase H. Bitsch Ebbensgaard er i sin Ph.D.-afhandling (At fortælle tid. Danske gymnasieelevers liv 

med fortidsrepræsentationer - set i et didaktisk perspektiv) fra 2005 på linje med Poulsen og 

Rosenzweig og Thelen. I afhandlingen har hun undersøgt danske gymnasielevers forhold til og brug 

af historie og fortidstolkninger i hverdagsliv, skole og fællesskaber. Primærempirien bestod af 

kvalitative interviews på tre skoler, hvor 2-3 elevgrupper i 1. og 2.g blev interviewet hvert sted.
7
 

Ebbensgaard har fokus på gymnasieelevernes egne livshistorier og familiehistorier, og i den 

forbindelse konkluderer hun bl.a., at eleverne via den narrative kommunikationsform tolker deres 

fortællinger og herved får skabt mening: ”Historiefortællinger viste sig at skabe mening, 

orienteringspotentialer og identitetsforståelser. Elevernes fortællinger indeholdt afvisning eller 

tilpasning til eksisterende vilkår og muligheder”.
8
 I deres fortællinger får gymnasieeleverne ofte 

forbundet den lille historie med den store historie.
9
 Selv om jeg, i min tilgang til de historiske 

fortællinger, mere indirekte inddrager elevernes egne livshistorier og familiehistorier, så er 

resultaterne fra Ebbensgaards undersøgelse dog også relevante i denne sammenhæng, da de 

bekræfter, at den narrative form understøtter elevernes muligheder for at få reflekteret over og 

kvalificeret deres historiebevidstheder: ”Den didaktiske pointe er, at det, der er uden for personen, 

ikke kan blive relevant for personen ved kun at være fortidigt, men må igennem en skabende og 

narrativ kommunikationsproces i en nutid for at blive meningsfuld”.
10

 

 

Jeg vil her, pga. af den begrænsede plads, kun i meget kort kronologisk skitseform gengive forløbet 

af et typisk kursus. Det typiske kursus er et tre timers inspirationskursus, hvor delen omkring den 

historiske fortælling i dette tilfælde udgør lidt over en tredjedel af tiden.  

 

- Teorier, kvaliteter og historien bag den historiske fortælling. 

 

- Hvordan forskellige undervisningsmaterialer og Fælles Mål inddrager den historiske fortælling. 

 

- Jeg præsenterer et eksempel på hvordan man kan arbejde med den historiske fortælling på 

mellemtrinnet i folkeskolen med udgangspunkt i Chr. 2.´s tid. Chr. 2.´s tid er kendetegnet ved 

mange spændende personligheder og historier, hvor alt er med lige fra kærlighedshistorier / svigt / 

venskaber til den store politiske historie. 
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- Forskellige eksempler på hvordan den historiske fortælling kan struktureres, og hvor man kan 

hente inspiration til emnet Chr. 2.´s tid. 

 

- Kursisterne laver selv, ud fra et udleveret skema (se bilag), de første indledende overvejelser til 

den historiske fortælling. Desværre tillader den begrænsede tid ikke, at kursisterne kan nå at skrive 

en fortælling færdig. På de længerevarende kurser gør kursisterne øvelsen færdig på holdet eller der 

hjemme. 

 

- Efter den lille øvelse, hvor kursisterne selv har været aktive, har vi fælles opsamling med 

erfaringer, ideer, spørgsmål og synspunkter. 

 

- Den del af kurset, som omhandler den historiske fortælling, afslutter jeg med at demonstrere, 

hvordan SMTTE-modellen kan bruges som evalueringsværktøj på den historiske fortælling. Ud fra 

forskellige tegn, som fx ”tolkning” og ”historisk indsigt” finder vi, i en konkret elevfortælling, som 

jeg har medbragt, de forskellige udvalgte tegn. 

 

Forløbet af mine kurser vil jeg ikke redegør yderligere for, blot henvise til en Power Point fra et 

kursus, hvor ovenstående forløb er uddybet, her kan man få en fornemmelse af, hvordan jeg på 

mine kurser præsenterer de nævnte eksempler med den historiske fortælling og evaluering af denne 

med SMTTE-modellen.
11

 I stedet vil jeg forfølge ”den anden pind”, som handler om at skabe faglig 

tryghed for lærerne omkring den historiske fortælling. 

 

Faghæfterne og den historiske fortælling 

I faghæftet ”Historie 1984” bliver der givet anvisning på, hvordan man kan inddrage forskellige 

typer af skønlitteratur i historieundervisningen og man finder også et afsnit om, at man også kan 

dramatisere historiske begivenheder, men en egentlig vejledning i hvordan, får læseren ikke her.
12 

Historie 1984 anviser brugen af skønlitteratur og drama i historieundervisningen, men den 

historiske fortælling, som vi kender som genre fra de senere faghæfter, har endnu ikke etableret sig 

som en undervisningsmetode.   

En egentlig didaktisk refleksion over anvendelsen af fiktionslitteratur i historieundervisningen i 

Danmark kom først med Sven Sødring Jensens bog ”Historie og fiktion” fra 1990. Sødring Jensens 

didaktiske udgangspunkt var ”historisk bevidsthed”,
13

 hvor ønsket var at skabe en demokratisk 

undervisning: ”Eleverne skulle ikke kun vide, de er historie, de skal også lære, at de er historie, 

hvilket kan ske ved selv at frembringe historie”.
14

 Som Sødring Jensen så det, så var et af skolens 

problemer, at den havde svært ved at forbinde undervisningens forstandsmæssige og 

følelsesmæssige side.
15

 ”Men ved at inddrage den historiske roman som udgangspunkt for elevernes 

produktion for undervisningsindhold, blev der også plads til den følelsesmæssige side. Eleverne 

skulle lære at gribe ind i fortællingen, bygge videre på den og at digte selv: digte med, digte imod 

og digte ud over”.
16

 Det formål, som blev gældende få år efter Sødring Jensens død, fik skrevet 

”den historiske fortælling” ind i teksten: (stk. 3): ”Undervisningen skal bygge på og stimulere 

elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe 

historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden”.
17

 Af formålsteksten kan man se, at Sødring 

Jensens tanker om inddragelse af den historiske roman er gledet i baggrunden til fordel for 

elevernes egne fortællinger. Formålet fra faghæftet 1995 er genbrugt i faghæfterne Klare Mål 2002 

og Fælles Mål 2004.
18

 I det kommende faghæfte for historie Fælles Mål II, som træder i kraft d. 1. 

august 2009,
19

 fremgår det af høringsoplægget, at den historiske fortælling fortsat er med i 

formålets stk. 3, dog er der nogle mindre ændringer i teksten: ”Undervisningen skal stimulere 
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elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske 

fortællinger på baggrund af tilegnet viden”.
20

 

 

Historiebevidsthed og den historiske fortælling 

I kapitel 3 i denne ansøgning redegjorde jeg bl.a. for mit eget historiedidaktiske ståsted, hvor jeg 

bl.a. fremhævede, at eleverne i folkeskolen selv skal være aktive i definitionen af deres egen 

identitet(er). Arbejdet med historiebevidsthedsbegrebet forstår jeg som et demokratisk projekt, hvor 

alle er med til at tolke historierne og tage stilling til hvilke kulturarv (erindringer – se 

begrebsafklaring længere nede på siden), de ønsker at bære med sig i livet. Til at tydeliggøre, at 

fortolkningsarbejdet i historieundervisningen kan komme til udtryk på forskellige måder, og at den 

valgte forståelse får betydning for vægten af det demokratiske element, vil jeg tage udgangspunkt i 

Bernt Gustavssons bog ”Dannelse i vor tid”, hvor Ricoeur bygger bro mellem Hans-Georg Gadamer 

og Jürgen Habermas.
21

 Gadamer hævder, at man befinder sig i traditioner, som man ikke kan 

unddrage sig. De er og forbliver en del af ens bevidsthed og måde at anskue verden på.
22

 Men 

tolkningen af det fortidige foretages ud fra menneskets samtidige horisont. Den horisont møder det 

fortidiges horisont.
23

 Via ”sammensmeltning af horisonter” når man til sidst frem til at kunne enes 

om det spørgsmål, som bliver diskuteret. Dette er dialogens mål ifølge Gadamer.
24

 Heroverfor 

opponerer Habermas: Kundskab er forbundet med særskilte interesser at gå ind for og forsvare. Ud 

fra en ideologikritisk forståelse er opgaven ikke at nå frem til en fælles tradition, som tolkes i 

enighed, men i stedet at afsløre, hvilke interesser som ligger bag, og hvordan de kommer til 

udtryk.
25

 Ricoeur mener, at Gadamer og Habermas må prøve at lytte til hinanden og derved begge 

overskride deres positioner – henholdsvis den fælles fortolkning og kritikken. Ifølge Ricoeur så 

smelter horisonterne ikke konflikt frit sammen: ”Formidlingen af kulturarven er en omvæltende 

proces af bestandige brud, forkastelser af tidligere tolkninger og strid om tolkninger”.
26

 I forhold til 

Habermas lyder Ricoeurs kritik bl.a.: ”Den, der er ude af stand til at omtolke sin fortid, er måske 

heller ikke i stand til konkret at projicere sin emancipatoriske interesse”.
27

 Fortællingen er det som 

sammenlænker mennesket med tiden.
28

 Forudsætningen for at vi kan nå til en bedre forståelse af 

vores egen verden er, at vi via et aktivt tolkningsarbejde erobrer traditionen, som ifølge Ricouer, 

ikke er en autoritet, der står hævet over vores bevidsthed.
29

 Gustavsson definerer ikke begrebet 

kulturarv, han konstaterer blot, at det er et uhåndterligt begreb.
30

 På trods af hans manglende 

definition af begrebet, så er det lykkedes ham at fremhæve, som jeg har vist ovenstående, at 

arbejdet med ´kulturarvsbegrebet´ bestemt ikke er ukompliceret. Marianne Poulsen angriber 

begrebet ´kulturarv´, når det forstås som ”… en normativ forestilling om noget, der bør tilegnes af 

de opvoksende generationer med henblik på videreførelse af samfundet”.
31

 Argumentationen for 

angrebet er bl.a.: ”Hvis man i samfundet ønsker at uddannelse skal funderes i et demokratisk 

dannelsesideal, kan det ikke nytte hverken at stå fast på én kulturarv som den eneste rigtige, at 

hævde konsensus om bestemte fortolkninger af fortiden, eller at foreskrive en bestemt brug af 

fortiden som den rigtige”.
32

 I stedet foreslår Poulsen, at vi taler om den enkeltes forvaltning af 

kulturarven – både den personlige (knyttet til livshistorierne) og den kollektive (knyttet til 

erindringsfællesskaber). Jeg er enig med Poulsen i, at kulturarven skal sættes til debat. Dog kunne 

det være hensigtsmæssigt at skelne mellem ´kulturarv` og ´erindring`, som yderpunkter på en skala, 

hvor kulturarv er: En normativ forestilling om noget, der bør tilegnes af de opvoksende generationer 

med henblik på videreførelse af samfundet,
33

 hvorimod erindring er en tilegnelse af historie, hvor 

ens egen reflekterede tolkning får betydning for, hvad man ønsker at videreføre. 

 

Når eleverne i skolen skal arbejde med den historiske fortælling, kan tolkningsarbejdet gribes an på 

flere forskellige måder. Det får konsekvenser for fortællingen, om man fx tager sit udgangspunkt 

hos Gadamer, Habermas eller Ricoeur. Historiske fortællinger skrevet ud fra Gadamers 
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sammensmeltning af fortidige og nutidige horisonter vil fremme en kulturarvstænkning, hvor den 

fælles tradition er bærende, også selv om kulturarven over tid ændre sig. Skriver eleverne derimod 

historiske fortællinger ud fra Habermas´ kritiske vinkel, så vil netop den kritiske tilgang 

umiddelbart virke mere demokratisk, da den bygger på frigørelse fra undertrykkelse og 

manipulation, men problemet er, at det på forhånd er defineret, hvordan vi skal forstå tilværelsen.  

 

Paul Ricoeurs synspunkter omkring fortællingen overvinder for en del noget af ovenstående kritik 

mod Gadamer og Habermas. I sit store værk ”Temps et récit” (Tid og fortælling), som jeg ikke har 

ambition om her at gengive i enhver detalje, skelner han mellem to forskellige tidsbegreber, hvor 

det ene er: Kosmisk tid, der er den objektive tid, som naturvidenskaben arbejder med.
34

 Ud fra et år 

0 er kalenderen en kobling mellem myte (Jesu fødsel) og astronomi.
35

 Det andet tidsbegreb er: 

Oplevet tid, som er menneskets eksistentielt oplevede verden.
36

 Ricoeur søger at forene de to tider i 

en helt tredje tid: Den historiske tid,
37

 som er en fortalt tid.
38

 Til at forene den kosmiske tid og den 

oplevede tid benytter Ricoeur sig af tre narrative ´brofag´: ”Kalenderen”, som genindskriver den 

oplevede tid i den kosmologiske tid, ”generationsskiftet”, som organiserer forgængere og 

efterfølgere. Den oplevede tid indskrives i den biologiske tid, så vi kan forankre den etisk-politiske 

opgave, at arbejde for de kommende generationer.
39

 Og endelig ”sporet”, som er et efterladt mærke, 

som bliver tilbage, mens den sammenhæng, som det fandtes i, er gået tabt”.
40

 Ricoeurs pointe er, at 

vi ikke kan forholde os til datoer, generationer eller spor uden at vi benytter os af et minimum af 

fortælling.
41

 Fortællingen er det der sammenlænker mennesket med tiden og gør det til et socialt 

væsen, ja Ricoeur hævder ligefrem, at menneskelivet i det hele taget ikke er begribeligt uden 

fortællingen.
42

 Et eksempel på, hvordan vi mennesker bruger fortællingen til at forstå, giver 

Gustavsson ved at citere Ricoeur i forhold til emnet jødeudryddelsen: ”Enten tæller man lig, eller 

også (gen)fortæller man ofrenes legender”.
43

 Citatet er måske lige skarpt nok, da Ricoeurs pointe 

vel dybest set er, at det er i dialektikken mellem ”at tælle lig” og ”ofrenes legender” at fx 

historiefaget får sin berettigelse. Ifølge Ricoeur har fortællerbegrebet tre trin, som han benævner 

mimesis 1, mimesis 2 og mimesis 3.
44

 Hvis jeg lidt firkantet skal oversætte Ricoeurs tre trin til 

historieundervisningen, når der arbejdes med den historiske fortælling, vil det for eleven se sådan 

ud: 

Mimesis 1: 

Eleven har et sæt af værdier, indsigt og en forforståelse af sit liv og den verden hun lever i, før hun 

begynder at skrive en historiske fortælling. 

Mimesis 2: 

Eleven skriver en historisk fortælling, hvor hendes værdier, indsigt og forforståelser afspejles. 

Fortiden tolkes både ud fra en faglig indsigt og ud fra elevens nutidsforståelse og forventninger til 

fremtiden. Fortællingen er underlagt den historiske fortællings konventioner og adskiller sig derved 

fra både skønlitteraturens og story-line metodens konventioner. Identificering og distancering af 

fortidens begivenheder og personer er et led i elevens egen identitetsafklaring, hvor mimesis 2 er 

udtryk for denne (om)vej. 

Mimesis 3: 

Ved efterfølgende evaluering og formidling af den historiske fortælling får eleven reflekteret endnu 

dybere over sin fortælling. Elevens værdier og forforståelse fra mimesis 1 har nu ændret sig. 

Mimesis 1 er altså ikke en konstant størrelse men korrigeres hele tiden. De tre trin skal ikke 

opfattes, som trin med vandtætte skodder eller en linear læringsproces, dynamikken eksisterer 

mellem alle tre trin. 
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Den historiske fortælling vs. Story-line 

Når vi arbejder med den historiske fortælling, benytter vi os ikke kun af fakta, vi bruger også vores 

fantasi, men det er en fantasi, som er forpligtiget på vores historiske indsigt. Derfor mener jeg også, 

at det er problematisk at anvende begrebet ”fiktion” om denne genre. I forhold til Ricoeurs 

forståelse: ”Der findes fiktion i al historie, på samme måde som der altid findes en slags sandhed i 

fiktionen”
45

 kan begrebet fiktion godt give mening. Men hvis vi vil skelne mellem story-line og den 

historiske fortælling, som Birgitte Warming gør det, så bliver begrebet fiktion problematisk. Ud fra 

Warmings artikel ”Den historiske fortælling og story-line”
46

, mener jeg, at begrebet fiktion er 

relevant at bruge i forbindelse med story-line metoden, som Warming bl.a. lader være 

kendetegnende ved, at fortællingens afslutning ikke er kendt fra starten
47

 og at ”den svære øvelse i 

ansvarlig omgang med kildematerialet, har typisk en mindre fremtrædende placering i et story-line 

forløb”.
48

 Den historiske fortælling er mere bundet i sin form end story-line metoden, derfor mener 

jeg også, at de to nedenstående fremhævede forhold, som er kildemæssigt forankret, mere berettiger 

til brug af begrebet ”faktion” end fiktion om den historiske fortælling: 

- ”Fortælleren skaber en kronologisk ramme for fortællingen: Begyndelse, forløb og afslutning, der 

i sin helhed er meningsbærende”. 

- ”Fortælleren har en hensigt med sin fortælling – et budskab, der skal forklare og fortolke 

sammenhænge i en række begivenheder eller omstændigheder ved en samfundsmæssig udvikling 

eller forandring”.
49

 

 

Som det forhåbentligt er lykkes mig at fremstille ovenstående, så er målet ikke, at eleverne skal 

overtage faghistorikernes eller andres tolkninger af historierne, fx en national konsensus forståelse 

eller en konflikt forståelse, hvor der er fokus på modsætninger. Eleverne skal selv skabe deres egne 

fortællinger, hvor de naturligvis respekterer historisk indsigt. Netop med den historiske fortælling 

kan de være med til at skabe deres egne erindringer. Faghistorikere som Søren Mørch og Bent 

Jensen kan fx læse de samme sovjetiske kilder og skrive hver sin historiebog om Sovjetunionen, 

men deres bøger vil blive forskellige, da deres historiebevidstheder er vidt forskellige – kilderne 

bliver brugt funktionelt. Eleverne i folkeskolen kan naturligvis ikke læse sovjetiske kilder, men de 

kan skrive historiske fortællinger, hvor de tolker historie. Deres fortællinger vil også blive 

forskellige, da de har forskellige historiebevidstheder. Men som jeg har fremhævet ovenstående, så 

er det ikke ligegyldigt hvilken tilgang, man har til den historiske fortælling, målet skal ikke være at 

viderebringe en ureflekteret kulturarv eller en stereotyp opfattelse af at afsløre 

interessemodsætninger. Målet må være at fremme elevernes demokratiske dannelse ved, at de både 

emotionelt og intellektuelt er medtolkere af historierne. 

 

Udbytte af at undervise både studerende og kursister 

Da pladsen ikke tillader et større kapitel med afsluttende konklusioner, har jeg i stedet valgt at 

afslutte min lektoransøgning med nedenstående skema. Skemaet søger at fremhæve forskelle og 

ligheder mellem at undervise lærerstuderende og kursister. Mine egne kursuserfaringer bygger i 

overvejende grad på de korte kurser, hvilket er vigtigt at have in mente, når skemaet læses. 

 
 Studerende Kursister 

Undervisningserfaring Praktik- og vikarerfaring. Underviser i skolen – arbejder 

dagligt med eleverne. 

Brug/omsætning af 

undervisningen 

Forberedelse til lærerjobbet - 

bl.a. gennem fordybelse og 

refleksion. 

Er i lærerjobbet – inspiration / 

opdatering. 

Undervisningsform Vægt på dialog og den Dialog og min formidling (på 
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projektorienterede 

undervisningsform (fx 

semesteropgaverne). 

de få længerevarende kurser, 

hvor jeg har været instruktør, 

nedtoner jeg dog min egen 

formidling i forhold til det 

projektorienterede). 

Undervisningsmaterialer Inddrager bl.a. 

folkeskolematerialer, som de 

studerende selv analyserer og 

fremlægger. 

Præsentation af konkrete 

folkeskolematerialer, som fx 

repræsenterer forskellige 

didaktiske forståelser. 

Afsluttende evaluering Eksamen. Evt. kursusbevis. 

Motivation for deltagelse i 

undervisningen 

Den studerende selv. Kursisten har selv valgt kurset 

eller skolens ledelse har 

ønsket, at kursisten deltager. 

Teori / praksis Teorierne sættes i spil i 

praktikken og efterfølgende 

evalueres forløbene på holdet 

og i didaktikrapporten. 

Kursisterne er ikke forpligtiget 

på at udfordre / ændre egen 

praksis.  

 

Som skemaet viser, så er der tale om undervisning på to forskellige arenaer. Undervisningstiden og 

den enkeltes rolle som studerende eller kursist er afgørende for forløbets tilrettelæggelse, 

gennemførelse og evaluering. Dog er målet begge steder den gode undervisning. Som underviser 

har jeg glæde af at være på begge arenaer. På kurserne får jeg via dialogen med kursisterne 

spændende og illustrative eksempler, både fagligt og didaktisk, som jeg kan bringe med tilbage til 

læreruddannelsen. Når jeg fx i mine oplæg giver eksempler på, hvordan man kan arbejde 

kontrafaktisk med elevens egen livshistorie og den store historie, så responderer kursisterne med 

egne eksempler og erfaringer. Modsat har arbejdet på linjefagsholdet også givet udbytte den anden 

vej. På historieholdene har vi fx arbejdet med, hvordan man kan evaluere en historisk fortælling, 

resultaterne herfra har jeg taget med til kursisterne, som har givet positiv respons herpå.
50

 

 

Noter 
Noter til kapitel 1 
1: Bent Nabe-Nielsen diskuterer forskellen mellem begreberne formål og mål, hvor han bl.a. fremhæver Trond Ålviks 

definition, som jeg her har valgt at bruge: ”Formål” angiver undervisningens/uddannelsens hensigt eller sigte, men 

”mål” indebærer en nærmere præcisering af, hvad eleverne skal kunne ved undervisningens/uddannelsens afslutning.”. 

Nabe - Nielsen, Bent: Undervisning og uddannelse s. 66. 

 

2: Bertel Haarder m.fl. er refereret i dagspressen d. 9. og 10. januar 2006 for nævnte synspunkter. 

Pressen om formålsparagraffen: http://www.dlf.org/sitemod/moduler/index.asp?pid=27290 

 

3: Skolefolk frygter dannelsestab. Kristeligt Dagblad 10. januar 2006. 

Pressen om formålsparagraffen: http://www.dlf.org/sitemod/moduler/index.asp?pid=27290 

 

4: Folkeskolens formål 2006: ”§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, …”. http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060119529-REGL 

Folkeskolens formål 2003: : ”§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse 

af kundskaber, færdigheder, …”. Undervisningsministeriet. Faghæfte 4. Historie. Fælles Mål 2004. S. 7. 

 

5: http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060119529-REGL 

 

6: Formål for læreruddannelsen 2006:§ 1. Uddannelsen har til formål at uddanne lærere til folkeskolen og tillige at give 

et grundlag for anden undervisning.  

http://www.dlf.org/sitemod/moduler/index.asp?pid=27290
http://www.dlf.org/sitemod/moduler/index.asp?pid=27290
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060119529-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060119529-REGL
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Stk. 2. Uddannelsen skal give de studerende den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er 

nødvendig for at kunne virke som lærer, og skal bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage 

til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  

Stk. 3. Uddannelsen skal give de studerende grundlag for videreuddannelse.  

http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060057930-REGL 

 

7: Lund, Jens H. og Rasmussen, Torben Nørregaard (Red.): Almen didaktik – i læreruddannelsen og lærerarbejde. S. 

401. 

 

8: §1 stk. 3 ”… i et samfund med frihed og folkestyre”. Undervisningsministeriet. Faghæfte 4. Historie. Fælles Mål 

2004. S. 7. 

 

9: Se note nr. 6. 

 

10: Jf. Alf Ross: Demokrati som en metode. Hal Koch: Essensen i demokratiet er samtalen eller dialogen. 

Undervisningsministeriet. Faghæfte 5. Samfundsfag. 1995. S. 18. 

 

11: En sammentænkning mellem en almenuddannelse og en videregående uddannelse er set før – dog mere med vægt 

på kundskaber. Fra 1989 og nogle år frem blev der udarbejdet KUP-rapporter inden for de enkelte fag, hvor man 

undersøgte sammenhængen mellem de forskellige niveauer i uddannelsessystemet. Man ønskede at skabe strukturelle 

og kundskabsmæssige forbedringer, så de danske uddannelsesinstitutioner, kunne øge undervisningskvaliteten. I mit 

cand.pæd speciale har behandlet dette forhold: Komparativ analyse og diskussion af læseplanerne i de danske 

folkeskolefag Historie og Samtidsorientering / Samfundsfag i perioden fra midten af 1980´erne og frem til i dag. S. 23 – 

25. http://hval.dk/web/bruger/eraun/ac_henrik/omkonsulenten/ Se filen: Speciale.pdf 

 

12: Lund, Jens H. og Rasmussen, Torben Nørregaard (Red.): Almen didaktik – i læreruddannelsen og lærerarbejde. S. 

408. 

 

13: Olsen, Gorm Rye: Danmark, 11. september og den fattige verden. S. 68. 

 

14: Pittelkow, Ralf: Efter 11. september. Vesten og islam. S. 203. 

 

15: Se fx den indledende tekst i publikationen. Fokus på demokrati og ytringsfrihed. Pressemeddelelse den 14. 

september 2006. http://www.uvm.dk/06/dem.htm?menuid=641015 

Og undersøgelsen ”Værdier og normer – blandt udlændinge og danskere. Tænketanken om udfordringer for 

integrationsindsatsen i Danmark”. Undersøgelsen belyser bl.a., i hvor høj grad indvandrere og efterkommere, der bor i 

Danmark, tilslutter sig grundlæggende værdier og normer i Danmark, som her bl.a. handler om ligestilling mellem 

mænd og kvinder, ytringsfrihed, holdninger til homoseksualitet og abort 

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2007/taenketanken_vaerdier_og_normer.pdf Offentliggjort 

d. 12. marts 2007. 

 

16: Undervisningsministeriet. Faghæfte 4. Historie. Fælles Mål 2004. S. 7. 

 

17: Se note nr. 6. 

 

18: Skagen, Kaare (Red): Læreruddannelsen i Norden. S. 16. 

 

19: Det nuværende formål for historiefaget i folkeskolen indledes med: ”Formålet med undervisningen i historie er at 

styrke elevernes historiebevidsthed og identitet …”. I det formentlige kommende formål er historiebevidsthedsbegrebet 

rykket ned i stk. 3 og i stedet hedder indledningen nu: ”Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes 

kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge …”. 

http://borger.dk/forside/lovgivning/hoeringsportalen/faktaside?p_hoeringid=1818000079 D. 20. maj 2008. 

 

For linjefaget historie på læreruddannelsen er ændringerne ikke nær så markante som i folkeskolen. Den største ændring 

sker måske netop pga. folkeskolen, da et af målene for de studerende er, ”at overveje og beskrive faglige mål og faglig 

progression med udgangspunkt i skolefagets bestemmelser …”. 

http://www.skivesem.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=259 D. 20. maj 2008. 

 

http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060057930-REGL
http://hval.dk/web/bruger/eraun/ac_henrik/omkonsulenten/
http://www.uvm.dk/06/dem.htm?menuid=641015
http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2007/taenketanken_vaerdier_og_normer.pdf
http://borger.dk/forside/lovgivning/hoeringsportalen/faktaside?p_hoeringid=1818000079
http://www.skivesem.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=259
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