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Indledning  

Hermed anmoder jeg i henhold til BEK nr. 990 af 28/08/2015 om lektorbedømmelse.  

I anmodningen vil jeg redegøre for samt reflektere over de erfaringer og arbejdsopgaver, som 

mine hidtidige ansættelser har budt på og i særlig grad redegøre for de kompetencer og 

kvalifikationer, jeg har erhvervet mig gennem min nuværende ansættelse som adjunkt ved 

HistorieLab, Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling ved UCL – Erhvervsakademi 

og Professionshøjskole. I lektoranmodningen vil jeg inddrage mine faglige kompetencer, reflektere 

over mine pædagogiske og teoretiske ståsteder samt redegøre for mine professionsrettede 

kvalifikationer, som jeg har oparbejdet gennem mine arbejdsopgaver på grunduddannelsen (lærer 

og pædagog), efter- og videreuddannelsen og gennem de forsknings- og udviklingsprojekter, jeg 

har været involveret i på HistorieLab. Refleksionerne skulle gerne fungere som afsæt for en fortsat 

kompetenceudvikling til gavn for mig selv og UCL/HistorieLab. 

HistorieLab, Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling er i øjeblikket en 

selvstændig organisatorisk enhed i UCL, men mine undervisningsaktiviteter har foregået inden for 

det pædagogisk-samfundsfaglige område. I mit daglige arbejde refererer jeg til centerchef Peter 

Yding Brunbech.1 

Der er givet merit for forskning i mine tidligere ansættelser som ph.d., post.doc og videnskabelig 

assistent på Aarhus Universitet (se adjunktplan, bilag 1). Min adjunktperiode strækker sig således 

over 2 år og 8 måneder.  

Lektoranmodningens opbygning 

Jeg har valgt at bygge min lektoranmodning op i 4 afsnit, hvor det første udgør mere overordnede 

betragtninger, og de tre sidste afsnit går i dybden med de kompetencer, jeg har opnået gennem 

adjunktforløbet.  

I afsnit 1 beskrives min uddannelsesmæssige baggrund, erfaringer og kompetencer inden min 

ansættelse ved UCL. Desuden vil jeg inddrage en række overvejelser over UCL og HistorieLab som 

organisatorisk ramme om mine nuværende arbejdsopgaver samt reflektere over 

praksisforskningens og undervisningens rolle i professionshøjskolesektoren. Herefter vil jeg i afsnit 

2 præsentere et større forsknings- og udviklingsprojekt, som jeg siden 2016 har haft en central 

rolle i. Jeg vil i særlig grad knytte refleksionerne til de dele vedrørende projektdesign og metode, 

som jeg i projektet har været ansvarlig for. Undervisning er en central del af adjunktansættelsen 

på en professionshøjskole, og jeg vil derfor i afsnit 3 redegøre for min erfaring med undervisning 

på grunduddannelsen, nærmere bestemt på et BA-projektmodul på lærer- og 

pædagoguddannelsen i Jelling. Jeg vil inddrage en række didaktiske overvejelser over, hvordan jeg 

tilrettelægger, gennemfører og evaluerer min undervisning og også på baggrund af 

                                                           
1 Organisationsdiagram UCL: http://fusionsnyt.dk/wp-content/uploads/2018/08/2018-18-08-03.png 
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almendidaktiske teorier redegøre for mit syn på, hvad der kendetegner god undervisning. I afsnit 4 

vil jeg beskrive og reflektere over mine opgaver i forbindelse med udvikling af og undervisning på 

et kompetenceløftforløb for lærere på efter-videreuddannelsen. I den forbindelse vil jeg inddrage 

overvejelser over aktionslæring samt reflektere over voksenundervisningens udfordringer og 

glæder.  
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Afsnit 1: Uddannelsesmæssig baggrund og kompetencer i relation til 

UCL/HistorieLab 

Lysten til at udvikle god undervisning på flere niveauer i uddannelsessystemet og at arbejde med 

historiedidaktik i praksis har i et tilbageblik præget mange af de arbejdsopgaver og den forskning, 

jeg har lavet på Aarhus Universitet (AU). Min adjunktansættelse ved HistorieLab i programmet 

Historie, didaktik og kulturfag har været præget af meget varierede arbejdsopgaver, som både 

teoretisk og praktisk ligger rigtig godt i forlængelse af de arbejdsfelter, jeg tidligere har 

beskæftiget mig med såvel på AU som i gymnasieskolen. I de følgende afsnit præsenteres min 

uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund og vejen til min nuværende ansættelse som adjunkt i 

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab) ved UCL. Dernæst vil jeg 

vende blikket mod professionshøjskolesektoren og reflektere over UCL og HistorieLabs 

kerneopgaver og min rolle deri. 

Faglige baggrund, erfaringer og kompetencer 

Jeg er uddannet cand.mag i idéhistorie og tysk fra Aarhus Universitet i 2006 (bilag 2). Da jeg under 

min specialeskrivning blev dybt optaget af felterne historieteori og begrebshistorie, valgte jeg at 

skrive en ph.d. på idéhistorie (bilag 3), hvor jeg blandt andet lavede en analyse af begrebet 

’sammenhængskraft’ i den offentlige debat og hvilken betydning det har haft politisk (Peters 

2014). Allerede under mit speciale og mit ph.d.-projekt var jeg desuden optaget af historiedidaktik, 

og den socialkonstruktivistiske udvikling, som didaktikken havde gennemgået i løbet af det 20. 

århundrede. Meget kort fortalt har didaktikken grundlæggende set bevæget sig fra at fokusere på 

elevers evne til at gengive korrekt viden om fortiden til, hvilken betydning historie og kultur har for 

os som mennesker, herunder hvordan vi bruger historie til forskellige formål, for eksempel 

politiske, identitetsmæssige eller kommercielle. Et eksempel på sidstnævnte er brugen af 

vikinger/vikingemytologi som et kulturelt brand på alt lige fra leverpostejspakker til børnetøj og 

større events. Et andet eksempel er, hvordan vi gennem TV-serier, fx Historien om Danmark 

konstruerer en fælles national fortælling om et folk, et vi, der har eksisteret på dansk jord gennem 

århundreder. ’Historiebrug’ har siden læreplanen forenklede Fælles mål (fFM) fra 2015, som er de 

bindende rammer for historieundervisningen i folkeskolen, været et selvstændigt 

kompetenceområde i historieundervisningen fra 3.-9. klasse.2 

I 2012 blev jeg ansat i et barselvikariat på Rosborg Gymnasium og HF, hvor jeg underviste 3 hold i 

tysk og havde et af holdene op til studentereksamen, tysk fortsættersprog B, stx. Som en 

spændende forlængelse af mine erfaringer med gymnasieskolen og min viden om tysk historie og 

kultur i øvrigt, udviklede jeg sammen med to kollegaer lærebogssystemet Niemals vergessen. 

Vergangenheitsbewältigung 1945 bis heute, som udkom på Forlaget Systime i 2016 (Thellesen, 

Peters & Nielsen 2016).  

                                                           
2 Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%c3%a6rer/ffm/historie 
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Efter min ph.d.-ansættelse og vikariatet på Rosborg, blev jeg i 2012 ansat som adjunkt/post.doc i 

et tværfagligt forskningsprojekt ved Æstetik og kultur og Medievidenskab på Aarhus Universitet, 

hvor jeg blandt andet forskede i, hvordan radikale og ekstremistiske grupper bruger historien som 

et led i deres æstetiske selviscenesættelse. Jeg fik i 2014 mulighed for at indgå i et spændende 

internationalt forskningsmiljø som gæsteforsker ved The London School of Economics and Political 

Science, Dep. Of Media and Communications. Opholdet mundede blandt andet ud i en 

forskningsartikel om højreekstreme gruppers brug af nye medier (Peters 2015). En af de vigtigste 

kompetencer fra min forskningsansættelse på AU, er en særdeles solid erfaring med at udvikle 

forskningsprojekter, viden om og erfaring med brug af kvalitative metoder samt udarbejdelse af 

forskningsansøgninger. En erfaring, der i høj grad trækkes på i HistorieLab. 

I løbet af mine ansættelser ved AU har jeg i perioden 2011-2015 desuden været ansvarlig for og 

undervist i en række fag: 

• Historieteori og historiefilosofi (Idéhistorie/Filosofi): 2011 

• Kultur I (Æstetik og kultur): 2012-2014 

• Medie-, kultur- og samfundsteori (Medievidenskab): 2013-2015 

• Formidling (Æstetik og kultur): 2013-2015 

• Studium Generale (Æstetik og kultur): 2015 

• Akademisk forskningsprojekt (Cand.public/Medievidenskab): 2015 

Hertil kommer vejledning af en række studerende, primært vejledning af BA-projekter og 

kandidatspecialer. 

Adjunktuddannelse på AU 

Under min post.doc.-ansættelse på AU fulgte jeg i 2013-2014 ’Kursus i almen 

universitetspædagogik for adjunkter og post.docs’ (bilag 5). Jeg valgte specialiseringsmodulet i 

holdundervisning og arbejdede gennem kurset specifikt med at integrere blended learning og brug 

af peer feedback som procesredskab i undervisningen. Under mit adjunktforløb stiftede jeg 

bekendtskab med Biggs & Tangs Constructive Alignment-tankegang, dvs. forståelsen af, at der skal 

være overensstemmelse mellem mål og undervisning, som har præget mit syn på 

undervisningstilrettelæggelse (Biggs & Tang 2011). Det er på mange måder en brugbar model, 

men den bør ikke stå alene. Efter jeg er blevet ansat i professionshøjskolesektoren har jeg udvidet 

mit syn på, hvad der kendetegner god undervisning, hvilket jeg vil reflektere over i anmodningens 

afsnit 3 vedrørende undervisning på grunduddannelsen. 

Refleksioner over forskellen mellem professionshøjskolesektoren og 

universitetet/gymnasieskolen 

I et tilbageblik kan jeg se, at jeg på mange måder har været en utraditionel underviser på 

universitetet, idet jeg altid har haft som ambition at koble min undervisning til praksis – selv når 

der har været tale om relativt teoretiske fag. Med andre ord har jeg altid haft i tankerne, at mine 
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studerende skulle uddannes til noget – dvs. at kunne varetage en funktion og konkrete 

arbejdsopgaver inden for bestemte sektorer. Det være sig som underviser, programtilrettelægger, 

kommunikationskonsulent, eventkoordinator, museumsinspektør eller lignende. Forskellen 

mellem professionsuddannelserne og de humanistiske universitetsuddannelser er, at der, på de 

fag, jeg har været tilknyttet, generelt set ikke er tale om en konkret profession, man uddanner til, 

men ret brogede arbejdsopgaver inden for et bredt humanistisk kompetencefelt. Traditionelt har 

universitetet ikke været rettet mod praksis eller mod arbejdsmarkedet overhovedet (en 

undtagelse er ’gamle’ fag som medicin, jura og teologi), selvom den politiske udvikling dog i de 

seneste år med blandt andet Fremdriftsreformen fra 2013 har gået i retning af at indtænke praksis 

og ruste de studerende bedre til tiden efter studierne, fx ved at inddrage praktikmoduler, tilbyde 

karriererådgivning og udbyde undervisning i fag som innovation eller formidling.  

Ikke desto mindre var det min erfaring, at mange universitetsstuderende helt fra BA-niveau 

efterspurgte en undervisning, der relaterede sig til konkrete kompetencer eller kunne redegøre ret 

præcist for, hvilke kompetencer og færdigheder, der var i spil. Dette ønske forsøgte jeg så vidt 

muligt at efterkomme i min undervisning. For eksempel blev jeg i perioden 2014-2015 ansvarlig for 

at udvikle faget Formidling på 4. semester på Æstetik og Kultur i en mere praktisk retning. Fagets 

fokus var skriftlig og mundtlig kommunikation inden for forskellige genrer, og min undervisning var 

tilrettelagt med masser af praktiske øvelser, så de studerende fik mulighed for at øve sig i at skrive 

eksempelvis museumskatalogtekster, anmeldelser og essays samt holde oplæg om 

museumsgenstande. 

Alt i alt må det siges, at denne praksisrettethed kun fylder en meget lille del af et 

universitetsstudium; den tildeles ikke mange ressourcer og underprioriteres i forhold til de tunge 

teoretiske fag, som ligger øverst i hierarkiet og anses for at udgøre kernen i studiet. Dette aspekt 

blev i stigende grad utilfredsstillende for mig, fordi jeg kunne mærke, at det var fokus på praksis 

inden for det pædagogisk-samfundsfaglige område, som jeg brændte for og ville udvikle mig 

videre inden for. Jeg var klar til at foretage et karrieremæssigt skift og begyndte derfor at søge 

stillinger i UC-sektoren samt ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus 

Universitet.  

I august 2016 blev jeg tilbudt en stilling som adjunkt ved HistorieLab, og her har jeg kunnet 

arbejde videre i forlængelse af mine erfaringer fra universitetet, samt udvikle mig inden for 

professionshøjskolesektorens kerneopgaver i forhold til anvendt forskning og uddannelse af 

lærere og pædagoger.  

På trods af den væsentlige forskel mellem universitet og professionshøjskolesektoren har jeg 

kunnet bygge videre på min erfaring med undervisningsplanlægning inden for forskellige fag. Jeg 

har gennem mine år som underviser/gymnasielærer opnået stor praktisk viden om 

• undervisningens organisering – ”hvad virker i praksis?” 
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• tilrettelæggelse med varierede undervisningsformer 

• fokus på elev-/deltagerforudsætninger – hvem er mine studerende? 

• tilrettelæggelse af undervisning med fokus på læringsmål 

• aktivering af de studerende/elever uden for selve undervisningen3 

Det, jeg især har taget med mig fra min ansættelse i gymnasieskolen, er at kunne tilrettelægge 

undervisning med blik for forskellige elevforudsætninger. I løbet af mit tyskvikariat brugte jeg lang 

tid på differentiering og på at møde eleverne, der hvor de var. Jeg havde fokus på deres 

læreprocesser og på, hvordan jeg kunne støtte dem og give dem passende udfordringer i disse. 

Eksempelvis stilladserede jeg træningen af de kommunikative sprogfærdigheder ved at give 

eleverne forskellige typer af hjælpesætninger til at holde en samtale i gang og ved at inddrage 

forskellige typer af øvelser, der var tilpasset forskellige læringsstile hos eleverne. 

Der er selvfølgelig forskel på BA-studerende på universitetet og på professionsuddannelserne, 

men eftersom at mange uddannelser, herunder navnlig pædagoguddannelsen helt tilbage fra 

1970’erne har gennemgået en akademisering eller professionsteoretisk udvikling (Dalsgaard & 

Mejl 2009: 21), stilles der mindst lige så store faglige krav til professionsbachelorer som til 

universitetsbachelorer, selvom uddannelsernes fokus og formål er forskelligt.4 For så vidt er det 

mere udfordrende at undervise professionsbachelorer, da uddannelserne er sat sammen af både 

teoretisk indsigt koblet med refleksioner og erfaringer fra praksis. Professionsuddannelserne 

rummer en særlig faglighed, der indebærer, at man som studerende kvalificerer sig til at udøve et 

bestemt professionsområde i velfærdssamfundet. Endelig er mange professionsområder inde i en 

konstant udviklingsproces, der nærmest i sig selv er blevet et permanent vilkår for vores sektor. 

Dette stiller øgede krav til både praksisudøvere, men i høj grad også til mig som underviser, der 

må have grundigt kendskab til professionens praksis og nyeste teoretiske viden.  

Arbejdsopgaver og kompetenceudvikling gennem mit arbejde ved HistorieLab 

På baggrund af mine hidtidige forskningserfaringer inden for historie, mine erfaringer med 

blended learning samt min erfaring med redaktionelt arbejde og udvikling af læremidler, blev jeg i 

min adjunktansættelse ved HistorieLab ansat primært til at varetage følgende arbejdsopgaver: 

- medansvarlig for udvikling og gennemførelse af et større aktionsforskningsprojekt om 

problembaserede arbejdsformer i historiefaget (se afsnit 2 i anmodningen) 

- udvikling af og undervisning på videreuddannelsesforløbet ’Sammen om historie’  

                                                           
3 Dette element ligger godt i tråd med principperne i UCL’s studieaktivitetsmodel: https://ucl.dk/om-ucl/om-
institutionen/tal-og-fakta/studieaktivitetsmodellen/ 
 
4 Jf. den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriet): 
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-
videregaaende 
 



9 
 

- udvikling af et undervisningsmodul i UC-sektor MOOC-projektet ’Åben Skole’ 

(http://aabenskole.nu/) 

- projektleder og redaktør på Interreg-Nordmus projekt om dansk-tyske 

museumssamarbejder 

- undervisning på modul på pædagoguddannelsen i Jelling, og undervisning på 

læreruddannelsen i Odense i undervisningsfaget historie 

- redaktør for Radar – Historiedidaktisk tidsskrift (http://historielab.dk/radar/) 

- udvikling af analoge og digitale læremidler i HistorieLabs kildebank-projekt 

(http://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/) 

HistorieLabs fagligt relevante anvendelsesområder er kulturfagsdidaktik i bred forstand, herunder 

også museers og kulturinstitutioners interesse heri. Det er således et videncenter for skole og 

professionshøjskoler, men centret samarbejder i FoU-aktiviteterne også med dagtilbud, 

ungdomsuddannelser samt museer og kulturinstitutioner, hvormed det kulturfagsdidaktiske 

område tænkes som alt, hvad der har tilknytning til skole og uddannelse bredt set. 

Det, der overordnet har kendetegnet mine arbejdsopgaver under adjunktperioden, er muligheden 

for at være med til at udvikle ny professionsviden og udvikle nogle undervisningstilbud til praksis, 

der bygger på viden og indsigt i områderne didaktik, skole og museumssamarbejde. Udover 

aktionsforskningsprojektet, som jeg vil reflektere over i anmodningens afsnit 2, vil jeg pege på især 

to projekter, hvor jeg har haft mulighed for at medvirke til videnproduktion: UC-sektor MOOC-

projektet Åben Skole og Nordmus-projektet om dansk-tyske museumssamarbejder. UC-sektor 

MOOC projektet er et fælles UC-projekt om at udvikle et gratis online kursus om Åben Skole-

arbejdet, et efteruddannelsestilbud til lærere, pædagoger, museumsfolk, virksomheder og andre, 

der har interesse i Åben Skole-samarbejder.5 Jeg var i 2016-17 ansvarlig for udvikling af og 

moderator på Modul 4 om ’Kreative samarbejdsprocesser, praksisprojekt og feedback’. Projektet 

gav mig mulighed for at arbejde intensivt med Åben Skole-tankegangen samt udvikle feedback- og 

samarbejdsprocesser i online/e-læringssammenhæng.  

I Nordmus-projektet er jeg projektleder/redaktør på de fire MOOCs, der skal produceres i 

perioden 2016-2018 med temaerne: Dansk-tyske kulturlandskaber, Folkeafstemningen 1920, 

Kunsthistorie og Museumsfrivillige. Online-kurserne er åbne og tilgængelige for alle og møntet på 

både skolesammenhæng og en bredere offentlighed, der interesserer sig for dansk-tyske 

kulturrelationer.6 Som projektleder er jeg ansvarlig for at udarbejde projekt-/tidsplaner, 

koordinere, redigere og sikre kommunikationen mellem de forskellige projektpartnere: 

forfatterne, oversættere, teknikere og filmproducere, således at leverancerne kommer i hus. 

                                                           
5 http://aabenskole.nu/ 
6 https://www.oncampus.de/weiterbildung 
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Viden og forskning i professionsuddannelserne og ved UCL/HistorieLab 

Jeg vil i det følgende reflektere over UCL og HistorieLab som organisatorisk ramme om mine 

forsknings- og udviklingsaktiviteter.  

Efter etableringen af professionshøjskolerne er kravene til institutionernes videnproduktion og 

samarbejde med forskningsinstitutioner blevet udvidet. Professionshøjskolerne er som 

institutioner forpligtet til at være udviklings- og vidensbaserede. I Bekendtgørelse af lov om 

professionshøjskoler for videregående uddannelser (LBK nr. 936 af 25/08/2014) fremgår det, at 

professionshøjskolerne skal: ”… varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og 

udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i 

anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor” (§3). Forskningen skal være praktisk 

anvendelig i en professionspraksis, og den kan desuden rumme udviklingsaktiviteter. Det 

praksisrettede uddybes senere i bekendtgørelsen: ”Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til 

formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og 

professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod” (§5, stk. 2).  

Der er således ifølge lovteksten en ekstern rettethed mod professioner og en forventning om, at 

institutionerne leverer ny viden til professioner og erhverv eller indgår i samarbejder med disse 

om at generere ny viden (Undervisningsministeriet 2009a; se også Hansen 2015: 167). 

Professionshøjskolerne lægger sig op ad OECD’s definition af forskning og udvikling som 

”skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden samt 

udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder” (OECD 2002, side 30; 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 2013.) Ifølge Frascati-manualen (OECD 2002) består 

forskning og udvikling af fire forskellige typer af aktiviteter: 

- Grundforskning: eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at 

opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. 

- Anvendt forskning: eksperimenterende eller teoretisk arbejde primært rettet mod bestemte 

anvendelsesområder. 

- Udvikling: systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk 

erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, 

produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 

- Innovation: implementering af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller 

tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk 

metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. 

 

I forhold til den forskning, der foregår på professionshøjskolerne, er det primært områderne for  

anvendt forskning og udviklingsarbejde, der er væsentlige. Overført til eksempelvis en pædagogisk  

kontekst kan anvendelsesorienteret forskning karakteriseres som forskning, der sigter mod at 

finde metoder og redskaber til feltet, dvs. forskning, der får betydning for og kan udvikle den 

pædagogiske praksis. Det kunne fx være på områder som fremmedsprogsindlæring eller inklusion 

eller andre områder der udvikler sig hurtigt i disse år, og hvor forskning i praksis og den nye viden, 
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der genereres derved, kan være til gavn for de professionelle udøvere af praksis, dersom 

forskningen også implementeres i praksis.  

En måde hvorpå ny viden kan forankres og implementeres i praksis er gennem 

udviklingsaktiviteter. Ofte kan det være svært at skelne mellem anvendt forskning og udvikling, 

men ved udviklingsaktiviteter lægges der vægt på, at de direkte bidrager til at udvikle kvaliteten af 

eksempelvis dagtilbud, skoler og uddannelser (Hansen 2015: 167). Til grund for 

udviklingsaktiviteter og innovation ligger et bredere anvendelsesorienteret perspektiv og dermed 

også et bredere metodisk paradigme og forståelse af viden end en mere snæver empirisk- og 

forskningsbaseret evidens.  

For mig som uddannelsesfaglig og vidensproducerende medarbejder ved UCL handler det om at 

kunne navigere i samspillet mellem forskning, uddannelse og praksis og skabe ny viden, der 

tilgodeser praksis. Anvendt forskning og udvikling indgår direkte i UCLs 2020-strategi, hvor der er 

formuleret seks strategiske mål frem mod 2020. I mål 5 fremgår det, at ”Når University College 

Lillebælt producerer og sætter ny viden i spil i professionshøjskolen, i professionsfelterne og i 

samarbejde med andre videnproducerende og private eller offentlige virksomheder, udvikles et 

selvstændigt videngrundlag” (Strategi 2020, University College Lillebælt: 8). Af strategien fremgår, 

at ovenstående bl.a. skal udmøntes i, at uddannelsesfaglige medarbejdere bruger gennemsnitligt 

20% af deres årlige arbejdstid på vidensproduktion/anvendt forskning, får omtalt deres 

vidensproduktion i medierne, indgår partnerskaber samt får optaget videnproduktioner i UC-

Viden. Gennem de projekter, jeg deltager i ved HistorieLab, bidrager jeg aktivt til opfyldelse af 

2020-strategien. Jeg bestræber mig på løbende at publicere artikler i både forsknings- og 

formidlingstidsskrifter og har medvirket i interviews i flere større medier.7  

Forskningsstrategi i UCL og HistorieLab 

I UCL’s forskningsstrategi hedder det, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal ”bidrage til 

uddannelsernes videngrundlag, og resultaterne skal være anvendelige for – og skabe nytte og 

effekt i praksis inden for de erhverv og professioner, vi uddanner til” (Forsknings- og 

udviklingsstrategi 2017-2020, University College Lillebælt). Der lægges således vægt på, at FoU-

aktiviteterne sker i tæt samspil med praksis og med uddannelserne. UCL’s organisering 

understøtter denne strategi, i og med at der er etableret forskningsafdelinger i hvert af UCL’s tre 

hovedområder: Anvendt Sundhedsforskning (sundhedsuddannelserne), Anvendt Forskning i 

Pædagogik og Samfund (pædagog- og samfundsfaglige uddannelser) og Anvendt 

Velfærdsforskning (kompetenceudvikling og undervisningsmidler). Som videncenter samarbejder 

HistorieLab både med Området for Pædagogik og Samfund samt Kompetenceudvikling og 

Undervisningsmidler. HistorieLabs interne forskningsstrategi (se bilag 6) læner sig op ad UCL’s 

overordnede strategi, men tilføjer også nogle væsentlige aspekter til forholdet mellem anvendt 

forskning og udviklingsprojekter: Den anvendte forskning forholder sig ”empirisk undersøgende til 

praksis med henblik på kritisk-konstruktivt at synliggøre konkrete problemstillinger og faglige 

                                                           
7 https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/rikke-peters(30b118ea-a87f-413b-84fe-ddf3ae8ef927).html 
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dilemmaer”, hvorimod udviklingsprojekter i højere grad sigter mod at udvikle praksisfeltet. Også 

her understreges det imidlertid, at de to tilgange ofte hænger sammen i arbejdet med at gøre en 

forskel i praksis. Som jeg vil komme ind på, gør det sig i høj grad også gældende i mit 

aktionsforskningsprojekt, som dels går undersøgende til værks, dels sigter mod at udvikle nye 

didaktikker og læremidler til gavn for praksis på en måde, hvor de to aspekter ikke kan adskilles.  

Endelig har UCL også fokus på kapacitetsopbygning i forhold til at ”sikre et forsknings- og 

udviklingsbaseret videngrundlag”. De danske professionshøjskoler har i 2015 fastsat et mål om, at 

minimum 30% af alle undervisere og forskere skal have en ph.d.-grad i 2022. I UCL udmønter det 

sig i et konkret mål på 33%. I UCL’s forskningsstrategi nævnes som en af indsatserne, at der også 

skal rekrutteres ph.d.-er udefra. Jeg bidrager således med min ph.d.-grad direkte til opfyldelsen af 

UCL’s målsætning og vil i mine forsknings- og udviklingsopgaver gerne fortsat medvirke til at styrke 

organisationens FoU-aktiviteter samt vidensbaseringen af uddannelser og undervisning. Jeg vil i 

lektoranmodningens afsnit 2 om mine forskningsaktiviteter reflektere over 

aktionsforskningsprojektets relevans for UCL og professionsfeltet. 

Uddannelse på professionshøjskolerne og ved UCL/HistorieLab 

En professionsbacheloruddannelse er ”en professionsrettet, kompetencegivende mellemlang 

videregående uddannelse” (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2018a), som samtidig giver 

adgang til relevante kandidat- og masteruddannelser. Uddannelserne kan karakteriseres som 

”vekseluddannelser” (Hedegaard & Krogh-Jespersen 2011: 90), idet de studerende kvalificerer sig 

gennem både teori på uddannelsen og øvelse i praktikmoduler. Gennem de seneste år har der fra 

politisk side været et krav om øget evidensbasering af undervisningen på 

professionsuddannelserne. En vej til øget evidensbasering er gennem opprioritering af FoU-

aktiviteterne, involvering af underviserne i FoU-projekter, herunder også kompetenceudvikling af 

undervisere. Ved UCL har man søgt at imødekomme dette krav ved pr. 1. januar 2017 at omlægge 

forskningsaktiviteterne fra en selvstændig FoU-enhed ud til uddannelserne med det formål at 

bringe forskningen tættere på grunduddannelserne og videreuddannelserne. Samtidig skaber de 

allerede omtalte fire nationale videncentre (heriblandt HistorieLab) relevant viden på tværs af 

uddannelsesporteføljen.  

 

Ifølge den evaluering af læreruddannelsen, som Danmarks Evalueringsinstitut netop har foretaget 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet 2018b), er pædagogik og lærerfaglighed det 

kompetenceområde, som dækkes af flest FoU-projekter. Det er et billede jeg umiddelbart godt 

kan genkende fra det pædagogisk-samfundsfaglige område. Jeg er bevidst om, at jeg med min 

forskeruddannelse og deltagelse i en række FoU-projekter ved HistorieLab kan bidrage til at styrke 

undervisningens vidensbasering, fx ved at inddrage den nyeste forskningslitteratur og resultater 

og analyser fra vores egne undersøgelser, men også inddrage erfaringer fra praksis og styrke 

praksissamarbejdet, fx med de skoler, som har deltaget i aktionsforskningsprojektet. Fra vores 

forskningsprojekter har jeg endvidere en række relevante cases fra praksis, som direkte kan indgå i 
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undervisningen og dermed gøre min undervisning mere eksplorativ og problemorienteret. Dette 

er elementer jeg fremover gerne fortsat vil tænke ind i min undervisning. Især vil jeg gerne i endnu 

højere grad på grunduddannelsen inddrage principperne fra aktionslæring og aktionsforskning, så 

de studerende motiveres til at se sig selv ikke kun som udøvere af praksis, men også som 

kompetente udviklere af praksis. HistorieLab kan her aktivt bidrage direkte ind i pædagog- og 

læreruddannelserne med nye tilgange til praksis, som kan udvikle de studerendes syn på deres 

faglighed og didaktiske forståelser.  
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Afsnit 2: Refleksioner over mine forsknings- og udviklingsprojekter 

I dette afsnit reflekterer jeg over mit bidrag til professionsforskningen ved UCL/HistorieLab, 

nærmere bestemt min rolle i det aktionsforsknings- og udviklingsprojekt, som gennem de seneste 

to år er blevet gennemført inden for programmet Historie, Didaktik og Skole. Jeg vil beskrive 

relevansen af forskningsprojektet i forhold til en praksiskontekst, begrunde valget af 

aktionsforskning som tilgang og reflektere over inddragelsen af studerende på læreruddannelsen i 

forskningsprojektet. I bilag 7 har jeg desuden vedlagt en kort beskrivelse af mit kommende 

forskningsprojekt, som starter op i sommeren 2018. 

Præsentation af mit forskningsprojekt 

I løbet af sommeren 2016 påbegyndte HistorieLab et større aktionsforsknings- og udviklingsprojekt 

om problemorienterede arbejdsformer i historiefaget i grundskolen og udvikling af nye læremidler 

til faget. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2017, og i første halvdel af 2018 er projektets 

leverancer kommet i hus i form af en rapport, forskningsartikler og formidling (undervisning, 

læremidler, foredrag og interviews) af projektets resultater. Aktionsforskningsprojektet er 

designet, gennemført, analyseret og fortolket af fire forskere ved HistorieLab: Dorthe Godsk 

Larsen, Jens Aage Poulsen, Christina Louise Sørensen og undertegnede. Gennem eksperimenter 

eller såkaldte ’aktioner’ i undervisningen havde projektet som mål at klarlægge mulige 

udfordringer og potentialer i at tilrettelægge undervisningen i historie mere undersøgende og 

problemorienteret. Desuden var projektets sigte at finde egnede fremgangsmåder, der 

understøtter, at historie reelt bliver et problemorienteret fag. Projektets design, metode og 

konklusioner er beskrevet i rapporten ”Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i 

historie?” (Peters & Poulsen 2018), som er udgivet analogt samt er tilgængelig på HistorieLabs 

hjemmeside. Jeg vil efter en kort beskrivelse af forskningsprojektets formål og læringsteoretiske 

baggrund rette fokus mod en refleksion over mit primære bidrag til forskningsprojektet, som angik 

projektets undersøgelsesdesign og metode, herunder reflektere over aktionsforskningstilgangens 

relevans for anvendt forskning.  

Mine forsknings- og udviklingsopgaver samt leverancer i projektet:  

- Deltager i dataindsamling (i alt ti aktioner/observationer i fire forskellige klasser, hertil 

semistrukturerede interviews med i alt tre lærere og ni elever samt videooptagelser af 

elevernes fremlæggelser og præsentationer af deres produkt) 

- Projektleder af projektets undersøgelsesdesign, metode og forskningstilgang, samt 

hovedansvarlig for analyse af empirien vedrørende undersøgelsesområderne 

’problemstilling’ og ’fremlæggelse’ 

- Deltager i international konference med paper: NOFA6, 29.-31. maj 2017. 

- Redaktør/projektleder på rapporten ”Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i 

historie?” (Peters & Poulsen 2018) 

- Medforfatter til fagfællebedømt artikel: ”Hvad er en god problemstilling egentlig?” 

(Poulsen & Peters 2018) 
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- Forfatter til formidlingsartikel: ”Peer feedback i historieundervisningen” (Peters 2018) 

- Udvikling af Lærer- og elevvejledninger samt undervisningsfilm til Kildebanken 

http://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/ 

 

Projektets baggrund og formål 

Læreplanerne i skolefaget historie, som går under betegnelsen Fælles Mål 2004 og 2009 og senere 

forenklede Fælles Mål (fFM) implementeret i 2015, beskriver historie som et problemorienteret 

fag, hvor undervisningen skal organiseres i temaer med problemstillinger 

(Undervisningsministeriet 2004: 69f; Undervisningsministeriet 2009b:23). FFM er endvidere en 

udpræget kompetenceorienteret læreplan, hvilket vil sige, at eleverne i historieundervisningen 

skal udvikle deres kompetencer til at omgås historie, dvs. vide hvordan fortællinger om fortiden 

bliver til, hvordan de bruges og med hvilke konsekvenser – og ikke blot tilegne sig viden om 

fortidige begivenheder og personer. Derfor bliver elevernes færdigheder i at arbejde 

problemorienteret centralt. Men hvor problemorienterede arbejdsformer har vundet indpas i en 

række andre fag i grundskolen som eksempelvis samfundsfag eller i naturfagene, er dette langt 

mindre udbredt i faget historie, som mange steder stadig bærer præg af en traditionel og 

lærerstyret undervisningskultur (Knudsen & Poulsen 2016). Tidligere undersøgelser viser, at der er 

en række didaktiske og metodiske udfordringer forbundet med at arbejde problemorienteret 

(Poulsen & Petersen 2015; Knudsen & Poulsen 2016) - alene af den grund, at de læremidler, der er 

til rådighed i faget, langt fra lægger op til at eleverne reflekterer over de historiske fremstillinger. 

Mange lærere står således didaktisk på bar bund i forhold til at imødekomme læreplanens 

intentioner om, at historie skal være et fag, hvor eleverne erhverver sig en dybere forståelse af 

forskellige sammenhænge og forskellige metoder, som de også kan bruge i andre fag, frem for blot 

overfladisk at kunne gengive stof.  

Projektets helt overordnede mål var at opnå viden om, hvordan elever fra 6.-9. klassetrin kan 

arbejde problemorienteret, samt hvordan læreren bedst kan tilrettelægge en sådan undervisning. 

Vi ville således undersøge, om der hos eleverne kan skabes større motivation og dermed dybere 

læring og en bedre forståelse af det undersøgte område (se også Pietras 2018). Desuden var det 

projektets formål at teste funktion, formater og brug af den online portal med samlinger af kilder, 

en såkaldt ’Kildebank’, som ligger til grund for HistorieLabs udvikling af nye typer af læremidler til 

historiefaget. Kildebankens materiale lægger op til, at eleverne arbejder mere undersøgende og 

eksperimenterende, end de traditionelt vil gøre i en mere lærestyret – og læremiddelstyret 

undervisning.8  

Læringsteoriske refleksioner over problemorienterede arbejdsformer  

Men hvis problemorientering i historie tilsyneladende er så vanskeligt i praksis – og hvis mange 

lærere har modstand imod den, hvorfor så overhovedet arbejde problemorienteret? Rent bortset 

                                                           
8 Der er adgang til Kildebanken via HistorieLabs hjemmeside: http://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/ 
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fra, at læreplanen som ovenfor nævnt lægger op til, at der skal arbejdes problem- og 

kompetenceorienteret, hvad er så de lærings- og dannelsesmæssige gevinster ved det? Idet der 

ikke tidligere i dansk sammenhæng er gennemført undersøgelser, der specifikt undersøger 

problemorientering i historiefaget, vil jeg i de følgende refleksioner trække på international 

litteratur, som vi også har drøftet internt i forskningsgruppen. 

Et af de primære argumenter for at arbejde problemorienteret er, som bl.a. Hmelo-Silver (2004) 

peger på, at eleverne tilsyneladende oplever denne form mere direkte motiverende og 

spændende, fordi det problemorienterede arbejde er langt mere elevstyret og elevaktiverende (se 

også Barell 2007). Dette ønskede jeg i aktionerne at undersøge ved at lade eleverne selv vælge 

emnet, de skulle arbejde med, hvor de selv (med lærerens hjælp) skulle formulere nogle 

problemstillinger, som de ønskede at undersøge nærmere. Jeg er bevidst om, at dette samtidig 

forudsætter et eksperimentelt syn på læring, som vi f.eks. kender det fra John Deweys (1859-1952) 

læringsteori, forstået på den måde at læreprocessen også må tage afsæt i og inddrage elevernes 

egne erfaringer, forhåndsviden og interesser og dermed give eksistentiel mening (Warren 2016: 

10, se også Larsen 2016: 126). Et andet godt argument for at arbejde problemorienteret er, at der 

er rig mulighed for at lade eleverne arbejde med problemstillinger, der er autentiske og relevante i 

’den virkelige verden’ (Larmer et al. 2015: 40f), således at eleverne undersøger et aktuelt problem 

eller forhold i deres egen by eller for den sags skyld en mere global eller etisk problemstilling. I 

nogle af de aktioner jeg deltog i, var eleverne meget optagede af at undersøge fænomenet slaveri, 

både i forbindelse med emnet om slaveriet på de Dansk-Vestindiske Øer, og aktuelt de steder, 

hvor slaveri stadig forekommer. Endelig vil jeg pege på, at problemorienteret undervisning, navnlig 

i historie, har potentiale til at understøtte mange aspekter af det, der omtales som ”det 21. 

århundredes kompetencer” (f.eks. Larmer et al. 2015: 6); blandt andet evnen til kollaboration og 

samarbejde, at kunne anvende og give feedback, at kunne analysere komplekse problemstillinger, 

at kunne konstruere viden ved at finde relevante kilder og løsningsmodeller og at kunne formulere 

denne viden til andre.  

Vi ville ganske enkelt gennem konkrete aktioner i klasserne undersøge, hvad der sker, når eleverne 

i fællesskab arbejder med at producere viden og selv er primært ansvarlige for at sætte sig ind i et 

emne, snarere end er passive modtagere af viden. Vores tese var, i forlængelse af den 

internationale forskningslitteratur, at problemorienteret undervisning har potentiale til at udvikle 

elevernes undersøgelses-, metode- og studiekompetencer. I stedet for at tilegne sig kundskaber, 

som læreren eller læremidlet formidler, ønskede jeg i aktionerne, at eleverne selv skulle motiveres 

til at reflektere kritisk og udvælge relevante undersøgelsesstrategier.  

Man kan her godt tale om et nyt læringsparadigme, hvor fokus flyttes fra lærerens undervisning 

over på elevernes læreprocesser, og hvad der igangsætter disse, jf. intentionen med læreplanen 

fFM. Rent fagdidaktisk vil jeg imidlertid også argumentere for, at historie som fag nødvendigvis må 

lægge op til en problematiserende tilgang, hvor eleverne reflekterer historisk, og hvor den viden 

de opnår, kan anvendes til at forstå sig selv og deres samfund. Det er et grundvilkår, at fagets 
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centrale domæne, fortiden, dels er uendelig omfattende, og dels at den i sig selv ikke er der 

længere. Fortiden har efterladt sig ufatteligt mange materielle og immaterielle spor, som der 

eksisterer mængder af fortællinger om (Gadamer 1990; Jensen 2003: 58ff). Det er en 

grundlæggende historiefaglig fremgangsmåde, at historikeren stiller sig spørgsmål, som han eller 

hun søger at belyse ved hjælp af kilder. I projektet skulle eleverne gerne opnå en bevidsthed om, 

at historie handler om at stille spørgsmål til noget i fortiden, som de undrer sig over – men som 

også kan have nutidsrelevans. Problemstillingen bliver historiefagligt central, fordi den styrer 

spørgsmålene i en bestemt retning hen imod det, eleverne ønsker at vide noget om og undersøge 

ved hjælp af fagets metoder og redskaber.  

Forskningsprojektets undersøgelsesdesign, metode og tilgang 

Jeg var i projektets første fase hovedansvarlig for at udvikle et solidt forskningsdesign og definere 

de metodiske rammer. Som metode valgte jeg en kvalitativ forskningstilgang bestående af en 

kombination af flere tilgange, der supplerer hinanden: Feltnoter fra klasserumsobservationer, 

semistrukturerede interviews med lærere og elever af 30-45 minutters varighed, lærernes 

logbøger, videooptagelser af elevernes fremlæggelser samt ekstra materialer fra undervisningen, 

for eksempel elevernes produkter og indhold fra den pågældende klasses læringsplatform 

(observations- og interviewguide, Bilag 8). Vi lagde os fast på den kvalitative metode, fordi den 

muliggør et bredt empirigrundlag, der giver et nuanceret indblik i elevernes og lærernes arbejde 

og tilgange. Den gør det således muligt at analysere forudsætningerne for at arbejde 

problemorienteret, herunder ikke mindst at få indblik i problemstillingens funktion i 

læreprocessen, hvordan eleverne udviklede sig og hvilke udfordringer de mødte i den læreproces.  

Jeg var undervejs flere gange i tvivl om tilgangen var tilstrækkelig, og om vi burde have suppleret 

undersøgelsen med kvantitative data f.eks. gennem spørgeskemaundersøgelser af lærernes og 

elevernes holdning og oplevelser. Men validiteten af data ville kunne problematiseres, da en 

række baggrundsfaktorer var for forskellige; blandt andet forskellige undervisningskontekster og 

fremgangsmåder samt forskellige elevforudsætninger, som jo netop var noget af det, vi ville opnå 

kvalitativ viden om. Desuden var vores ønske at opnå kvalitativ viden om, hvordan arbejdet kan 

tilrettelægges i praksis, og hvordan lærernes og elevernes arbejde bedst kan understøttes. 

I stedet valgte jeg at gå ’all in’ på den kvalitative tilgang og bygge den op om aktionsforskning som 

projektets overordnede tilgang, fordi den muliggør en vej ind i praksis, som er central for anvendt 

forskning. 

Aktionsforskning som tilgang 

Aktionsforskning definerer jeg som en samlebetegnelse for en forandringsorienteret og praksisnær 

forskningstilgang, hvor forskere og praktikere arbejder sammen om at skabe viden om og 

forbedre/udvikle praksis (Brekke & Tiller 2016; Alrø & Hansen 2017). Det vil sige, at vi som 

forskere engagerer os i de praksisser, som praktikerne, i dette tilfælde lærerne, arbejder i, 

hvormed vi håber på at få øje på bestemte forhold i praksis, som kan kvalificeres eller ændres. 

Konkret formulerede vi sammen med de deltagende lærere nogle ideer til fremgangsmåder, nogle 
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’eksperimentelle situationer’, hvormed lærerne kunne motivere eleverne til at formulere 

historiske problemstillinger og besvare dem ved hjælp af kilder. Som forskere deltog vi i 

aktionerne, når vi var ude at observere i klasserne, i tråd med aktionsforskningens principper, dvs. 

vi påtog os en facilitator- eller vejlederrolle af elever og af og til også en underviserrolle, selvom 

læreren havde det overordnede ansvar for undervisningstilrettelæggelsen- og gennemførelsen.  

Aktionsforskning er som en humanistisk strategi særdeles anvendelig i forhold til praksisforskning, 

fordi den sigter mod at skabe vidensbaserede forandringer i praksis, dvs. at skabe ny og brugbar 

viden i og for praksis, der kan være med til at ændre praksis (Brekke & Tiller 2016: 55). Formålet 

med projektet var jo ikke blot at opnå viden om problemorientering i historiefaget, men også på 

baggrund af data at formulere konkrete, fremadrettede ideer og anbefalinger til praksis, så der på 

sigt kan udvikles nye koncepter for læremidler, fremgangsmåder og didaktikker, som understøtter 

det problemorienterede arbejde, og som også den omtalte kildebank skal bygges op omkring. 

Hertil kommer også en ambition om at anvende denne viden til at påvirke undervisningskulturen i 

kulturfagene på længere sigt gennem kurser, temadage, uddannelsesforløb, konferencer og 

artikler, som bl.a. forlag vil kunne bruge til at udvikle deres læremidler. For at kunne gøre dette var 

vi ganske enkelt nødt til at samarbejde tæt med ’insiders’, dvs. lærerne, for at få indsigt i de 

specifikke udfordringer og forhold, der gøre sig gældende i historieundervisningen.  

Som tilgang er aktionsforskning ikke uden visse udfordringer. Det er vanskeligt både at indsamle 

empiri og dokumentere processerne tilstrækkeligt og samtidig være en del af undervisningen, hvor 

man ikke kan trække sig tilbage til en rent observerende rolle. Samtidig er det en tilgang præget af 

en stor grad af uforudsigelighed (Alrø & Hansen 2017: 8-9). I og med at vi forsker i felten sammen 

med felten, må vi være indstillede på, at der kan ske en ændring af vores antagelser, når praksis 

viser sig at afvige fra det, vi antog eller havde forestillet os ville ske. Et konkret, og lidt humoristisk 

eksempel, var en øvelse med et billede af en såkaldt slavehalsring (bilag 9), som eleverne i en 8. 

klasse skulle søge viden om. Googler man på ordene ’jern’, ’slave’, ’halsring’ dukker der imidlertid 

mange interessante, om end ikke helt anstændige billeder og hjemmesider op. Udfordringen ved 

aktionsforskning er således bundetheden til praksis og de lokale læreprocesser, som har forrang i 

forhold til de normative didaktiske ideer, som ligger til grund for en antagelse (Brinkmann & 

Tanggaard 2015: 116).  

Aktionsforskning er, grundet dens humanistiske og praksisbundne tilgang, ikke streng objektiv 

forskning, der kan vurderes sand eller falsk (Alrø & Hansen 2017: 12). Derfor er det nødvendigt 

med en høj grad af transparens i beskrivelsen af det, der sker i praksis. Det har jeg dels 

imødekommet ved et langt afsnit om undersøgelsesdesign og metodisk baggrund i rapporten, som 

detaljeret redegør for vores undersøgelsesfelter, indsamlingen af empiri, skolebesøgene, 

undervisningsforløbene og dataproduktionen (Peters & Poulsen 2018: 26-31 ). Dels har vi, i løbet 

af den periode, hvor aktionerne blev gennemført, holdt mange møder i forskningsgruppen, hvor vi 

har drøftet aktionerne, vores observationer og i fællesskab analyseret den omfattende empiri.  
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Konklusioner fra projektet 

Vi kunne konkludere, at det at arbejde med problemorienterede forløb, herunder at eleverne selv 

formulerer problemstillinger, som de prøver at besvare ved hjælp af kilder, er en lang og 

kompliceret proces, der skal stilladseres grundigt, fx ved at lærere og elever i fællesskab skaber en 

kontekst og rammesætning i tid og rum af emnet, og at læreren vejleder grupperne undervejs. Til 

gengæld kunne vi se, og også ud fra en række interviewudsagn konkludere, at transferværdien af 

at arbejde problemorienteret er høj, idet eleverne udvikler deres generelle 

undersøgelseskompetencer, som de i princippet kan bruge i alle fag. Det problemorienterede 

forløb bliver af mange elever oplevet som spændende, men også meget frustrerende, fordi de selv 

er primus motorer i undersøgelsesarbejdet og ikke blot kan levere enkle svar på de spørgsmål en 

lærer stiller, som der er tradition for, at man gør. Frustrationen bliver dog opvejet af den 

motivation, som mange elever også oplever, når de kan tage udgangspunkt i spørgsmål, de selv 

har valgt og som interesserer dem ved emnet.  

Endelig stiller problemorienteret undervisning store krav til læreren, som afhængigt af situationen 

må påtage sig forskellige lærerroller og agere i forskellige læringsrum. Med udgangspunkt i 

didaktikeren Steen Becks læringscirkel (Beck 2014: 36 ff) vil jeg pege på, at en del lærere føler sig 

udfordret eller decideret utrygge, når de ikke befinder sig i det ’traditionelle læringsrum’, præget 

af en høj grad af lærerstyring, hvor de optræder i rollen som ’instruktør’ eller tavleformidler, stiller 

spørgsmål og efterlyser (rigtige) svar fra eleverne. I det projekt- eller problemorienterede 

læringsrum optræder læreren i stedet som ’konsulent’ og vejleder/ facilitator af læreprocesser, 

idet elevernes erkendelsesprocesser er i centrum. Af og til bliver lærerens rolle nærmest lig en 

coach, når eleverne skal guides gennem frustrationen og arbejde sig gennem vanskelighederne, 

før de oplever at de får noget ud af forløbet.  
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Jeg har blandt andet kunnet bruge disse resultater i mit arbejde med at udvikle didaktiske 

materialer til Kildebanken, herunder lærer- og elevvejledninger, som i forlængelse af ovenstående 

kan hjælpe med at stilladsere processen med at formulere problemstillinger og give lærerne ideer 

til, hvordan de kan gribe den problemorienterede undervisning an (se bilag 10). Desuden kan jeg i 

min egen undervisning på grunduddannelsen og videreuddannelsen mere kvalificeret drøfte med 

de lærerstuderende, hvordan lærere kan udfordre elevers forståelse af historiefaget og didaktisk 

styrke deres forudsætninger for at arbejde problemorienteret. Det kunne være at skabe 

nysgerrighed ved at inddrage en række åbne og etiske spørgsmål/dilemmaer i undervisningen 

såsom: ”Bør vi sige undskyld for vores fortid som slavenation?” eller ”Var det nødvendigt, at USA 

kastede atombomber over Japan for at afslutte 2. verdenskrig?”  

I rapporten (Peters & Poulsen 2018: 92-99) har vi formuleret en række konkrete anbefalinger til 

praksis, herunder en række metodiske og didaktiske ideer og forslag til lærere. Det er selvfølgelig 

mit håb, at lærere og studerende, der underviser i historie, vil lade sig inspirere af forslagene og 

prøve dem af i egen undervisning. I min formidlingsartikel ’Peer feedback i historieundervisningen’ 

(Peters 2018) har jeg på baggrund af de udfordringer, jeg så i aktionerne formuleret nogle 

yderligere bud på, hvordan læreren kan facilitere gode arbejdsprocesser ved at inddrage 

elevfeedback i et forløb. 

To illustrationer, der på hver sin måde skildrer de udfordringer, som lærere og elever stødte på i det problemorienterede 

arbejde: ”The pit”, plakaten som hænger i mange klasselokaler, illustrerer vejen mod læring, hvor eleverne møder 

modstand undervejs. Ved at arbejde sig gennem vanskelighederne oplever de (forhåbentlig), at der er noget, de mestrer. 

Steen Becks læringscirkel sætter ord på forskellen mellem det, der sker i det lærerstyrede rum (øverst til venstre) og i det 

problem- og projektorienterede læringsrum (nederst til venstre), hvor læreren primært må optræde som facilitator af 

elevernes videns- og undersøgelsesprocesser. 
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Refleksioner over inddragelse af studerende 

Jeg valgte at inddrage studerende fra læreruddannelsen i Odense flere gange undervejs i 

forskningsprojektet. Jeg gjorde mig mange overvejelser over at inddrage de studerende, ikke 

mindst om de skulle have en decideret rolle i forhold til at hjælpe med at skaffe empiri. I og med, 

at projektets overordnede tilgang var bygget op om aktionsforskningen og dens principper, valgte 

jeg, at de studerende ikke i større omfang skulle stå for en egentlig indsamling af data, da det ville 

være for krævende at gennemføre i praksis. I så fald skulle dataindsamlingen falde sammen med 

en praktikperiode eller bachelorprojekt, og de studerende skulle vejledes nøje eller følges meget 

tæt i aktionerne, hvis validiteten af data skulle være tilstrækkelig høj (jf. Brekke & Tiller 2016: 67-

68).  

Undervejs var jeg BA-vejleder for en gruppe, som i deres bachelorprojekt valgte at beskæftige sig 

med en af de tematikker vi analyserede i forskningsprojektet, nemlig brugen af ’triggere’ som 

motiverende anslag i den problembaserede undervisning. Det kom der desuden en artikel ud af, 

som jeg var redaktør på, og som således også indgår i projektets formidlings- og videnkredsløb (se: 

Ahlgren & Andersen 2017). Disse studerende havde deltaget i min undervisning, hvor vi havde 

drøftet projektets antagelser og teoretiske forudsætninger, og jeg holdt mange vejledermøder 

med dem i den periode, hvor de var ude og indsamle empiri og afprøve deres egne aktioner på 

forskellige skoler. I forbindelse med vejledningen drøftede jeg især mængden af empiri med dem i 

forhold til at sikre validitet, samt metoder til at analysere kvalitative data i analysearbejdets 

forskellige faser. 

Forskningsprojektets samlede bidrag til professionsudvikling – opsamling 

Aktionsforskningsprojektet bidrager i høj grad til at højne et historiefag, som kæmper med store 

forventninger og et lavt timetal, men som har en central dannelsesmæssig opgave. En 

problemorienteret tilgang, hvor eleverne reflekterer over det vilkår, at de selv er historie, og at vi 

har handlemuligheder, kan være med til at styrke deres bevidsthed om dem selv som individer i et 

fællesskab – et fællesskab som er historieskabt og som kan påvirkes af individer, der i fællesskab 

træffer beslutninger.  

Det er endvidere mit håb, at projektet kan få en bredere resonans i skolesammenhæng, idet jeg 

mener, at den problemorienterede tilgang er vigtig i alle skolefag i forhold til at ruste eleverne til 

at leve i det 21. århundrede, hvor forhold vedrørende bæredygtighed/klima, energi, velfærd, 

demokrati, sikkerhed og socialt ansvar formentlig bliver endnu vigtigere at kunne navigere inden 

for og forholde sig til. At formulere problemstillinger og reflektere kvalificeret over mulige svar er 

en kompetence, som undervisningen bør træne eleverne i allerede fra de små klasser, og her kan 

historiefaget, hvis faget vel at mærke tænkes problemorienteret, spille en særlig rolle. 

Ved at inddrage de studerende undervejs i vores overvejelser og drøfte resultater og ved at stille 

vores materialer fra projektet frit tilgængeligt på HistorieLabs hjemmeside håber jeg at bidrage til 

udvikling og refleksion på læreruddannelsen, hvor det er vigtigt, at vi klæder de studerende på til 
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at varetage undervisning i grundskolen, der ruster eleverne til at udvikle evnen til at tænke 

kreativt og kritisk og gør dem motiverede for selv at undersøge og gå på opdagelse. 
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Afsnit 3: Refleksioner over et bachelorforløb på Pædagog- og 

læreruddannelsen 

Jeg vil i dette afsnit demonstrere mine kompetencer til selvstændigt at planlægge, gennemføre og 

evaluere undervisning på en professionsrettet grunduddannelse. Der tages konkret udgangspunkt 

i min undervisning på et professionsbachelorforløb fælles for lærer- og pædagoguddannelsen 

samt afslutningsvis i min undervisning på læreruddannelsen, undervisningsfaget Historie, som 

knytter an til det allerede omtalte aktionsforskningsprojekt. Jeg vil beskrive og reflektere over min 

tilrettelæggelse af undervisningen samt redegøre for mine didaktiske og læringsteoretiske 

ståsteder. 

Præsentation af forløbet 

Siden efteråret 2016 har jeg undervist på professionsbachelorforløbet for lærere og pædagoger i 

Jelling, fælles BA-modul, 7. semester (se studieaktivitetsplanen, bilag 12). Modulet er på 20 ECTS 

point inkl. 4.praktikperiode og selve BA-prøven. Modulet har til formål at støtte de studerende i 

bachelorprojekt-processen på tværs af deres specifikke projektemner- og studier, så de via 

læreroplæg, holdtimer, workshops og øvelsestimer får mulighed for i fællesskab at arbejde 

intensivt med at udvikle og skrive deres bachelorprojekt. På modulet, som er planlagt i fællesskab 

af underviserne og BA-vejlederne på lærer- og pædagoguddannelsen, er jeg konkret ansvarlig for 

udvikling og gennemførelse af to undervisningsgange; første del om formulering af 

undersøgelsesdesign og valg af metode i BA-projektet, og anden del om skriveprocessen, herunder 

analyse af empiri i opgaven og akademisk skriftlighed/argumentation. Formålet med mine 

undervisningsgange er at undervise og vejlede de studerende i analyse- og skriveprocessen og at 

give dem redskaber til, hvorledes de i deres projekter skaber sammenhæng mellem deres 

problemformulering, valg af metode og teori og analyse af deres empiri. 

Min tilrettelæggelse af undervisningen 

Min undervisning har jeg valgt at tilrettelægge som en workshop, der varer 3,5 timer med 

mulighed for efterfølgende individuel sparring/vejledning med mig om deres skriveproces og 

feedback på deres analyseafsnit i opgaven. Jeg tilretter workshoppen med en blanding af 

underviseroplæg med powerpoint, gruppe- og individuelle øvelser, dialog mellem underviser og 

studerende og med rig lejlighed for, at de studerende kan stille spørgsmål, så vi i plenum drøfter 

udfordringerne i BA-processen. På mine to undervisningsgange er der fælles undervisning for alle 

på BA-modulet, både lærer- og pædagogstuderende, og hver gang har der mødt mellem 50-70 

studerende op til min undervisning – som i øvrigt foregår i et auditorium. Det betyder, at der er 

nogle helt særlige rammefaktorer, som jeg må tage højde for, når jeg planlægger undervisningen. 

Jeg når for det første kun at få et personligt forhold til ganske få af de studerende. For det andet 

vil nogle af de studerende uvægerligt opleve en afstand til mig som underviser og vil have svært 

ved at spørge ud i forsamlingen eller deltage i diskussionerne, når der er mange til stede. For det 

tredje besværliggør lokalet nogle typer af gruppeøvelser, idet de studerende sidder på rækker. For 

at råde bod på disse faktorer forsøger jeg fra start at skabe en afslappet stemning med højt til 
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loftet (hvilket der i bogstavelig forstand også er), placerer mig på gulvet så tæt på dem som muligt 

og forsøger at opnå øjenkontakt med så mange som muligt i løbet af undervisningen. Jeg forsøger 

at indprente de studerende, at der ikke findes dumme spørgsmål: alle spørgsmål vedrørende BA-

projektet er relevante i plenum, da mange af ens medstuderende vil sidde med lignende 

spørgsmål.  

De studerende skal ikke forberede noget inden timerne, idet jeg i workshoppen tager 

udgangspunkt i der hvor de aktuelt er i deres BA-proces. De to undervisningsgange er således 

placeret på to forskellige tidspunkter i deres forløb; det første i starten, hvor de næsten lige er 

gået i gang med projektet, arbejder med at formulere en problemstilling og har fået lavet aftaler 

med deres samarbejdsinstitutioner. Den anden undervisningsgang er placeret i slutningen af 

semestret, hvor de fleste studerende er relativt langt i processen. Mange er gået i gang med at 

bearbejde deres empiri og skrive de metodiske og teoretiske afsnit i projektet. Placeringen af 

undervisningsgangene har vi drøftet på undervisermøder i fællesskab, hvor vi også internt har 

drøftet rammerne om indholdet på de enkelte undervisningsgange.  

I og med, at der i mine workshops har været både pædagog- og lærerstuderende til stede er det 

svært at tegne et billede af den ’implicitte studerende’ rent fagligt. Jeg prøver at imødekomme 

denne udfordring ved at inddrage eksempler og cases fra både pædagog- og lærerfeltet på skift 

samt at komme med eksempler, der er så generiske, at de i praksis ville kunne inkludere både en 

lærer- og en pædagogfaglighed.  

Undersøger man hhv. læreruddannelses- og pædagoguddannelsesbekendtgørelserne 

(kompetencemålene for BA-projektet) er der flere lighedspunkter. De studerende skal 

demonstrere, at de er i stand til systematisk at observere, reflektere og analysere praksis gennem 

en relevant hhv. lærer- eller pædagogfaglig problemstilling. Dét systematisk at kunne opnå viden 

om praksis gennem observationer, interviews, analyse af dokumenter etc og på baggrund af 

relevant teori at reflektere kvalificeret over denne viden samt få øje på handlemuligheder, er 

fuldstændig centralt i en professionsbacheloruddannelse (se Hedegaard & Krogh-Jespersen 2011). 

Det er disse kompetencer, de studerende i BA-projektet skal demonstrere, at de har trænet 

gennem deres uddannelse – og som jeg med min undervisning skal hjælpe dem til at formulere og 

formidle inden for den akademiske opgaveskrivnings rammer. Jeg ser derfor primært min 

underviserrolle som facilitator af læringsprocesser, der engagerer de studerende i arbejdet, 

snarere end som fagekspert, der formidler en bestemt faglighed.  

Didaktiske refleksioner samt læringsteoretiske overvejelser 

Som jeg tidligere har været inde på, er jeg i min undervisningstilrettelæggelse på mange måder 

inspireret af tankegangen om alignment og en læringsmålstyret tilgang (Biggs & Tang 2011; 

Ulriksen 2014). Alignment-teorien går godt og godt ud fra, at de studerende bliver mere 

motiverede for at lære samt lærer mere nuanceret og dybt, når der er en klar overensstemmelse 

mellem undervisningens mål, tilrettelæggelse/arbejdsformer og den prøveform, de bliver vurderet 
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med. Alignment-tanken er grundlæggende set fornuftig, og som underviser er det også min 

erfaring, at de studerende opnår mere ro og overskud til at deltage aktivt i undervisningen, når 

kravene til dem er klare og velkendte.  

Den måde, jeg i dette forløb konkret har anvendt den læringsmålstyrede tilgang, er ved at forsøge 

at fokusere skarpt på de studerendes læring. Jeg starter med at planlægge undervisningsformen 

og øvelserne i forhold til læringsmålene og først derefter forbereder jeg mine læreroplæg og 

aktiviteterne i øvrigt. Det er min erfaring, at det er ved at arbejde med stoffet selv at de 

studerende lærer mest, selvom det unægtelig ville have været det nemmere for mig at 

tilrettelægge undervisningen som én lang forelæsning, hvor jeg i monolog-form redegør for, 

hvordan de skal opbygge et BA-projekt. Mit mål er, at de i løbet af eller umiddelbart efter 

undervisningen skal kunne lave en god analysestrategi for deres opgave, og derfor er det ideelt, 

hvis de i løbet af undervisningen konkret får påbegyndt dette arbejde og kan give/modtage 

feedback undervejs af mig og deres medstuderende.  

Imidlertid har jeg også nogle forbehold over for en for ’stramt’ alignment/taksonomi-styret 

undervisningstilrettelæggelse. For det første lyder det enkelt, men som eksempelvis Peter Stray 

Jørgensen peger på, er det faktisk vanskeligt at omsætte læringsmål i konkret pædagogisk praksis 

(Jørgensen 2013: 163). 

Mit andet forbehold over for alignment-tilgangen er af mere almendidaktisk karakter. Risikoen er 

nemlig en ”forsimplende pædagogik” (Caeli & Vinter 2016: 11; Andersen 2010: 31), der styrer for 

hårdt mod målformulering og beståelse af eksamen og ikke har blik for de dannelsesprocesser, der 

sker, og alle de kreative tanker, der kan opstå, som ligger uden for de beskrevne mål – men som i 

høj grad kan være med til at øge læringsudbyttet. 

Ret beset mener jeg, at god undervisning er øvelses- og problembaseret tilrettelagt på en måde, så 

man som underviser både har blik for fagets/forløbets eller uddannelsens mål, men samtidig også 

har for øje, at uddannelse aldrig er orienteret mod ét mål. Som eksempelvis uddannelsesforskerne 

Gert Biesta (2017) eller Steen Nepper Larsen (2016) har påpeget, handler uddannelse ikke kun om 

at opnå viden, færdigheder og kompetencer, altså konkrete kvalifikationer, men også om at 

påvirke – i dette tilfælde unge mennesker, der vil være lærere eller pædagoger – til at blive bedre 

til at orientere sig i verden, udvikle sig og danne sig til individer i et fællesskab. Hvis de studerende 

skal opbygge en sund dømmekraft, blive bedre til at reflektere, evaluere og tænke kreativt – som 

jeg mener, er et vigtigt led i udviklingen af en professionel identitet – så må de og underviseren 

også kunne tænke ud over prædefinerede læringsmål, som selvfølgelig bør fungere som fagligt 

afsæt for den undervisning, der tilrettelægges.9Uddannelserne bør give tid og rum til, at de 

studerende i trygge rammer sammen med underviseren og medstuderende kan øve sig i de 

professionsfærdigheder, som de efter endt uddannelse forventes at besidde. Det betyder jo nok 

                                                           
9 Denne dannelsesforståelse mener jeg også kan begrundes med henvisning til bekendtgørelsen om 
professionsbacheloruddannelse LBK nr. 986 af 18/08/2017, §3, stk. 2. 
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desværre ikke, at vi som undervisere helt kan afskærme de studerende fra det ’praksischok’, som 

venter mange, når de pludselig står som eneansvarlige foran en klasse eller en gruppe borgere, 

men ved at give de studerende praktiske og teoretiske redskaber til at forholde sig professionelt 

og kritisk til praksis, kan vi give dem gode rammer for at udforske den rolle, de skal udfylde som 

professionelle (Hedegaard & Krogh-Jespersen 2011: 105ff). 

Helt grundlæggende vil jeg i undervisningen gerne motivere de studerende til at engagere sig i 

deres BA-opgave og se deres undersøgelse som et lille udviklingsprojekt, der har relevans for 

praksis og ikke mindst for deres egen forståelse af praksis. 

Gennemførelse af undervisningen 

Jeg vil i det følgende tage udgangspunkt i den anden workshop, som er placeret til slut i BA-

modulet. I manchetten i studieaktivitetsplanen har jeg, med øje for kompetencemålene for BA-

projektet på de to uddannelser, formuleret indholdet som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som noget af det første i undervisningen drøfter jeg altid dagens program og mål, herunder også 

undervisningens form: underviseroplæg, øvelser/opgaver, diskussioner og drøftelser i plenum, så 

de studerende ved, hvad de kan forvente, og hvad der kræves af dem:  

Tema: Fokus på skriveprocessen. Sammenhæng mellem problemfelt, teori og empiri  

Analyse og skriftlighed 

Gennem oplæg og gruppeøvelser med inddragelse af de studerendes projekter sætter vi fokus på 

spørgsmål som; Hvordan arbejder jeg med forbindelser mellem teori og empirisk materiale i en 

analyse? Skal jeg have en analysestrategi? Hvordan opbygger jeg en argumentation – og hvorfor er 

det vigtigt? Derudover vil vi have opmærksomhed på typiske faldgrupper i analyse- og 

formidlingsfasen, som det er værd at have skærpet opmærksomhed på. 
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Desuden starter jeg altid undervisningen med en 10-minutters summe-øvelse, så de studerende 

fra starten bliver sporet ind på aktiv deltagelse:  

 

 

 

Øvelsen har den fordel, at jeg kan gå rundt blandt grupperne og lytte og danne mig en 

fornemmelse af, hvor de er henne i opgaveprocessen. Jeg tænker, at jeg fremadrettet vil bede de 

studerende om at forberede øvelsen inden undervisningen, så de på forhånd har gjort sig nogle 

tanker om processen. 
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En af de største udfordringer i min undervisning er, at de studerende befinder sig på meget 

forskellige steder i deres BA-proces; nogle grupper er meget langt i deres overvejelser, og andre 

har svært ved overhovedet at komme i gang og få styr på deres problemstilling. Tilsvarende starter 

nogle grupper tidligt med at skrive på deres opgave, andre kommer først sent i gang med 

skriveprocessen.  Det kan således være en udfordring at målrette undervisningen, idet jeg ganske 

enkelt ikke har det fulde overblik over, hvor de aktuelt er henne i deres proces. For at råde bod på 

denne usikkerhed er jeg nødt til at starte så at sige fra bunden i mine læreroplæg, og langsomt 

bevæge mig længere ind i maskinrummet i opgaveskrivningens principper, samt tilrettelægge 

øvelserne og opgaverne differentieret med to eller tre forskellige opgavemuligheder, som 

grupperne kan vælge imellem, alt efter hvor de er i processen, og alt efter hvor meget de er klar til 

at blive udfordret (se eksempel på øvelsestyper i bilag 13). Alle opgaver og øvelser deles dog ud til 

alle grupper, således at grupperne efterfølgende selv kan gå til de næste trin i overvejelserne, når 

de kommer videre i processen. Når jeg præsenterer opgaverne, er det overvejende gruppernes 

eget ansvar at vurdere, hvor de er henne i deres proces og vælge den øvelse, der adresserer de 

udfordringer de aktuelt står med. Dermed er det mit håb, at de opnår mere ejerskab til den 

aktivitet/øvelse, de skal lave.  

Mine læreroplæg og øvelserne er langt hen ad vejen bygget op over Rienecker og Jørgensen 

(2017) Den gode opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser, som efter min mening 

ganske enkelt er standardværket, idet den medtager samtlige aspekter af opgaveskrivningen. 

Fordelen ved deres tilgang er, at man som studerende ved at tænke BA-opgaven ind i en 

pentagon-figur får et overskueligt redskab til at komme omkring opgavens forskellige dele og få et 

overblik over, om analysestrategien er god nok. I bund og grund handler analysestrategien om at 

sammensætte og forbinde projektets ’hjørner’, på en måde så der er sammenhæng mellem den 

studerendes empiri, valg af metode og empiri i forhold til den problemstilling, han/hun ønsker at 

undersøge: 
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I løbet af undervisningen drøfter vi med udgangspunkt i pentagonen de enkelte hjørnesten fra 

forskellige vinkler, og jeg giver flere eksempler på konkrete cases fra tidligere BA-projekter. Et af 

de eksempler, som jeg fremhæver fra læreruddannelsen, er det tidligere omtalte BA-projekt om 

såkaldte ’anslag’ i historieundervisningen, som indgik i vores aktionsforskningsprojekt: 
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Efter en gennemgang af analyseprocessen afslutter jeg undervisningen med en øvelse, hvor de 

studerende ud fra mit slide ’Tjekliste – klart og videnskabeligt sprog’ i grupper gennemgår et 

uddrag af deres opgave. Det er min erfaring, at det er vigtigt at sætte tid af til at arbejde med 

øvelsen og ikke blot dele tjeklisten ud. Derved har de studerende nemlig mulighed for at få 

feedback fra mig, mens de gennemgår øvelsen sammen. Men det kræver igen en stram 

planlægning og styring af workshoppen, så der reelt kan arbejdes med tjeklisten. 
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Evaluering og yderligere refleksioner over god undervisning 

I mine overvejelser over, hvordan jeg fremadrettet kan udvikle undervisningen på BA-modulet vil 

jeg afslutningsvis inddrage didaktikeren Erling Lars Dales (Dale 1998) kompetenceniveauer som en 

teoretisk forståelsesramme. Dales teori er glimrende til at sætte ord på, hvordan praktikere og 

skolen eller uddannelsen kan udvikle sit professionsgrundlag gennem argumentative dialoger 

(Rasmussen 2015: 11). Dale opererer med tre forskellige og interagerende niveauer i sin 

beskrivelse af, hvad der kendetegner en reflekteret underviserpraksis. Kompetenceniveau 1 (K1) 

vedrører den undervisning, der konkret gennemføres, hvor underviseren er til stede og overskuer 

den aktuelle situation, tilpasser undervisningen til de studerende og så at sige sørger for at 

pensum nås. Kompetenceniveau 2 (K2) angår det at analysere den gennemførte undervisning i 

forhold til at reflektere over den fremtidige tilrettelæggelse/planlægning. Det kan enten foregå i 

underviserens refleksion/dialog med sig selv eller ideelt set sammen med et underviserteam og 

eventuelt sammen med de studerende. På kompetenceniveau 3 (K3) reflekteres sammenhænge 

mellem aktiviteterne i K1 og K2 med inddragelse af didaktisk teori og begreber på en måde, så 

man som underviser i sit lærerteam også er med til at videreudvikle undervisningen, faget og 

studiet i nye og kreative retninger. 

For mig som underviser betyder det, at jeg kontinuerligt bør kunne bevæge mig mellem de tre 

niveauer og sætte dem i spil i en refleksiv proces, ideelt set sammen med kolleger. Det gode ved 

Dales model er, at den for mig at se i princippet kan anvendes i alle professionsuddannelser i 

forhold til at beskrive professionel handling (se også Hansen 2015: 169ff), der er i stand til at 

inddrage teori og egen empiri og reflektere over den viden sammen med kolleger. 

Et centralt element på K2 niveauet kunne være evalueringen med de studerende, så evalueringen 

bliver en integreret del af undervisningen. Jeg kan forsøge at tilrettelægge undervisningen med 

aktiviteter og øvelser (som beskrevet oven for), som jeg forventer giver et læringsudbytte hos de 

studerende. Og ud fra de spørgsmål de stiller og det, de siger i undervisningen, kan jeg få en 

fornemmelse af, hvor de er henne i deres læreproces, ligesom jeg efter workshoppens afslutning 

bruger en del tid på at reflektere over, hvordan og hvorfor undervisningen forløb, som den gjorde. 

Men i bund og grund ved jeg ikke, hvad undervisningen gør ved de studerende. Dialoger og 

mundtlige evalueringer undervejs i forløbet kan være en del af løsningen, fordi det giver mig 

mulighed for at få et mere systematisk indblik i de studerendes faglige udbytte, sådan som de selv 

vurderer det. Både undervejs i workshoppen og til slut drøftede jeg mundtligt med de studerende, 

hvad der fungerer godt og hvilke justeringer, der kan laves. Og dette har jeg prøvet at tage højde 

for i min fremtidige planlægning. 

De studerende var overordnet tilfredse, især med øvelserne, men enkelte pegede på, at de 

oplevede en del gentagelser igennem hele BA-modulet, og de fandt det frustrerende, at 

underviserne nogle gange gav forskellige informationer eller anvisninger, fx vedrørende mængden 

af empiri i BA-projektet og andre krav til formalia. Enkelte fandt, at placeringen af den første 

workshop skulle ændres i den samlede modulplan, da den lå for tidligt. Og endelig havde nogle 
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studerende helt grundlæggende svært ved at forstå meningen med BA-projektet i forhold til deres 

kommende professionsudøvelse. Disse kritikpunkter gik igen i den skriftlige slutevaluering af 

modulet. Det, jeg tager med mig her er, at vi i vores underviserteam bør holde flere møder 

undervejs i modulet og generelt mere systematisk bør drøfte, hvordan vi kan imødekomme disse 

indvendinger. Ideelt set, bør jeg også deltage i de andre moduler i løbet af semestret, så jeg er 

informeret om, hvad der foregår i de andre timer.  

Jeg vil således foreslå, at vi i teamet på skift får mulighed for indimellem at være til stede i 

hinandens undervisning og på baggrund af relevant didaktisk teori drøfter, om der er nogle 

elementer, vi bør lægge mere vægt på. Det kunne fx være at inddrage Dales pointer i 

undervisningen på BA-modulet for at få et fælles sprog med de studerende til at drøfte 

vigtigheden af refleksion, dialog og udvikling som en del af ens fagudøvelse. Dales tre 

kompetenceniveauer kan nemlig anvendes til at tematisere pædagogisk professionalitet, som 

præcis er det, de studerende skal kunne demonstrere i BA-projektet, når de anvender erfaringer, 

teorier og undersøgelsesresultater, peger på udviklingsmuligheder og prøver at udvikle praksis i 

samspil med andre (Hansen 2015: 168).  

Refleksioner over forsknings- og udviklingsbaseret undervisning 

Jeg vil slutte af med, ganske kort, at give nogle eksempler på, hvordan jeg har arbejdet med at 

involvere studerende på læreruddannelsen i HistorieLabs forsknings- og udviklingsarbejde. Det 

drejer sig konkret om min undervisning i Historie, modul 2 og 3 på læreruddannelsen i Odense i 

samarbejde med de modulansvarlige undervisere.  

Idet jeg havde fungeret som gæsteunderviser på forløbene flere gange, havde jeg en opdateret 

viden om, hvad de studerende havde været igennem på modul 1 og 2, og jeg kendte til deres 

faglige forudsætninger og niveau. Idet vores aktionsforsknings- og udviklingsprojekt tilfører ny 

viden til historiefeltet, er det yderst relevant at inddrage i undervisningen og dermed bidrage til 

uddannelsesudvikling og udvikling af den fagdidaktiske undervisning på læreruddannelsen.  

Desuden giver det mig en mulighed for selv at prøve at tilrettelægge min undervisning mere case- 

og problemorienteret, i og med at min ambition i undervisningen har været at præsentere de 

studerende for nogle konkrete overvejelser eller dilemmaer, vi har stået med i 

aktionsforskningsprojektet.  

Jeg har primært inddraget de studerende i projektet i tre forskellige faser: I første fase (efterår 

2016/forår 2017) inddrog jeg på et hold (modul 3) de læringsteoretiske og historiedidaktiske 

overvejelser til grund for aktionsforskningsprojektet, som er beskrevet på siderne 15-16. Jeg 

ønskede at udfordre de studerende i deres fagsyn og få dem til at reflektere over udfordringerne 

ved at tilrettelægge historieundervisningen undersøgende og problemorienteret. Den diskussion 

berørte nogle helt grundlæggende fagdidaktiske problemstillinger, som passer utroligt godt til 

modulbeskrivelsen i modul 3. Modul 3 sigter nemlig mod, at den studerende tilegner sig et 
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historiefagligt overblik og historiedidaktisk kan reflektere over, hvordan undervisningen kan 

tilrettelægges, så eleverne styrker deres overblik og forståelse af historie.10 

I den anden fase af aktionsforskningsprojektet (forår 2017/efterår 2017), hvor jeg var i gang med 

aktionerne og empiriindsamlingen ude på skolerne, var de studerende i mine timer medvirkende 

til at analysere data. Eksempelvis præsenterede jeg dem for interviewudsagn fra transskriberede 

interviews med lærere og elever og i fællesskab drøftede vi, hvordan man kunne fortolke de 

enkelte udsagn, dvs. hvordan man i interviewene eksempelvis kunne spore en særlig motivation 

hos nogle elever eller det modsatte. Navnlig forsøgte vi i fællesskab at sætte didaktiske begreber 

på den frustration og usikkerhed, som nogle lærere gav udtryk for i interviewene. Endelig blev de 

studerende præsenteret for nogle uddrag af videooptagelser af elevernes fremlæggelser, som vi 

drøftede ud fra de problemorienterede målsætninger i læreplanen fFM. Det var min erfaring, at de 

studerende godt kunne bidrage med konstruktive ideer og analyser. (Peters & Poulsen 2018). 

Under sidste del af forskningsprojektet (forår 2018) valgte jeg på Modul 2, Hold HI 17/18 (se bilag 

14) at præsentere holdet for mit ufærdige elevmateriale til Kildebanken ”Sådan laver du en god 

historisk problemstilling” samt ”Lærervejledning til læremidlerne i kildebanken” 

 (bilag 10), som de fik til opgave at give feedback og sparring på og medvirke til at skrive færdig. 

Dermed var de studerende reelt med til at producere et læremiddel rettet til elever i udskolingen, 

som ligger frit tilgængelig på HistorieLabs hjemmeside.11 Det var fantastisk at opleve de 

studerendes engagement og lyst til at bidrage med deres historiefaglighed og min oplevelse som 

forsker/underviser er, at materialet faktisk er blevet bedre med de studerendes feedback og 

konkrete ideer til, hvordan de enkelte afsnit skulle udformes. Det er således min erfaring, at det 

gør undervisningen mere autentisk, udviklingsorienteret og mere professionsrettet, hvis de 

studerende reelt kan medvirke til at udvikle nogle aspekter af forskningsprojektet. Men det er 

samtidig en vanskelig opgave, da det kræver en del forberedelse, samt at jeg som underviser tør at 

træde ud af den vante underviserrolle og inddrage de studerende i et reelt lærings- og 

udviklingsfællesskab. 

  

                                                           
10 Se Studieordning 2017, Modulbeskrivelser læreruddannelsen, UCL side 101-104: 
http://esdhweb.ucl.dk/1236244.2017%20Modulbeskrivelser%20-%20Studieordning.pdf 
 
11 Den færdige tekst findes på HistoriLabs hjemmeside: http://historielab.dk/til-
undervisningen/kildebank/#wp_lightbox_prettyPhoto/1/ 
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Afsnit 4: Refleksioner over udvikling af et kompetenceløftforløb på Efter-

videreuddannelsen 

I efteråret 2016 blev jeg medansvarlig for udvikling af forløbet ’Sammen om historie’, et 

videreuddannelsesdesign, der er skabt i samarbejde mellem en række kommuner, UCL og 

HistorieLab. Projektet har til formål at sikre opkvalificering af lærere til undervisningsfag – tidligere 

”linjefag” i historie i folkeskolen, samt at give allerede uddannede historielærere mulighed for 

kompetenceudvikling gennem et såkaldt Brush-up-forløb, der integreres i uddannelsesforløbet. 

Min udvikling af og min undervisning på dette forløb vil danne rammen om mine refleksioner over 

opgaver i efter-videreuddannelsesregi ved UCL.  

Kort præsentation af Sammen om historie-konceptet 

Projektet har til formål at give et kompetenceløft til de deltagende kommuners lærere i faget 

historie med afsæt i et nyskabende videreuddannelsesdesign, som vi har udviklet i samarbejde 

med kommunerne Odense, Nyborg, Slagelse, Middelfart, Fredericia, Billund, Assens, Kolding og 

Vejle. Kernen i projektet er at kombinere opkvalificeringen af lærere med aktionslæring, lokalt 

forankrede samarbejder med kulturinstitutioner, følgeforskning og netværksetablering. 

Kompetenceudviklingsaktiviteterne har en tæt sammenhæng med lærernes daglige praksis og 

undervisning, så der i projektet sker en kompetenceudvikling af lærerne samtidig med, at 

elevernes læring kontinuerligt er i fokus. På denne måde skaber projektet både aktive lokale 

partnerskaber, kompetenceudvikling og kompetencefastholdelse i en direkte sammenhæng med 

elevernes læring qua aktionslæringsforløbene og via UCL/HistorieLab-undervisernes deltagelse 

med observation og didaktisk samtale i forbindelse med lærernes undervisning på egen skole. 

Projektets tilgang og undervisning er blandt andet baseret på forskning fra HistorieLab og er 

særligt designet til at styrke historiefaget, som kan have svært ved at udvikle stærke fagmiljøer på 

skolerne på grund af det lave timetal i faget. Håbet er, at eleverne vil opleve et kvalitetsløft i 

historieundervisningen og opleve en sammenhæng mellem den undervisning, de deltager i og 

deres lokalområde. Lærernes undervisning skulle gerne blive mere vedkommende og motiverende 

grundet en mere varieret og didaktisk reflekteret tilrettelæggelse af deres undervisningsforløb.  

Min faglige profils betydning for deltagelse i projektet 

Mine primære kvalifikationer til at være ansvarlig for udvikling af og undervisning på 

kompetenceudviklingsforløbet var min deltagelse i aktionsforskningsprojektet som beskrevet i 

afsnit 2, hvor jeg undersøgte, hvordan historieundervisningen kan tilrettelægges 

problemorienteret, og hvor jeg fik et indgående kendskab til skolepraksis i kraft af mine 

observationer og interviews med lærere og elever på en række skoler. Desuden oparbejdede jeg 

et indgående kendskab til tankegangen bag aktionsforskning og aktionslæring, som også er en 

væsentlig del af ’Sammen om historie’-konceptet. I den forbindelse bør også nævnes en række 

andre undervisnings- og udviklingsprojekter, jeg har lavet i løbet af min ansættelse ved 

HistorieLab: udvikling af læremidler til grundskolen (Peters et al. 2017), samt CfU-kurset ”Hvorfor 

og hvordan Åben Skole?” Dertil kommer min tidligere forskningsmæssige beskæftigelse med 
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felterne historieteori, begrebshistorie og kulturhistorie gennem mit speciale og ph.d.-projekt på 

Aarhus Universitet i perioden 2006-2011. Da jeg ikke er læreruddannet eller har undervist i faget 

historie i skolen, var jeg meget opmærksom på, at de faglige krav og niveauet i undervisningen 

matchede historiefagets kompetencemål og deltagernes forudsætninger i øvrigt. Som 

forberedelse til undervisermøderne, hvor vi skulle fastlægge indholdet og undervisningsplanen 

(bilag 15), studerede jeg nøje studieordningen og eksamenskravene for faget Historie ved 

læreruddannelsen samt læste eller genlæste relevant historiedidaktisk litteratur, som anvendes på 

læreruddannelsen (Pietras & Poulsen 2016; Lund 2016; Kjeldstadli 1994; Bøe 2012). Udover mig, 

er vi tilknyttet en række undervisere på forløbene i de forskellige kommuner. Det er alle dygtige og 

erfarne kolleger fra læreruddannelsen, som jeg løbende har kunnet sparre med. Vi supplerer 

således hinanden godt såvel på det praktiske som på det teoretiske område. På det første forløb i 

Kolding Kommune i foråret 2016 dannede jeg parløb med Astrid Møller Danielsen, og på det andet 

forløb i Vejle/Billund i 2017 var Kurt Lyhne tilknyttet som medunderviser.  

Rammerne for tilrettelæggelse af forløbene 

Den største udfordring i forbindelse med tilrettelæggelse af forløbet er, at formålet er flersidet: På 

den ene side skal de deltagende lærere opnå formel undervisningskompetence i faget gennem at 

bestå kompetencemålsprøven. På den anden side ligger det i det nytænkende koncept for 

Sammen om historie, at forløbene i bredere forstand skal understøtte kulturfagene i grundskolen 

og især have fokus på udviklingen af partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner. Hertil 

kommer en målsætning om, bl.a. gennem aktionslæring, at skabe gode forudsætninger for 

lærernes fortsatte udvikling som historielærere.  

 

 

 

Grafisk model over designet og opbygningen af kompetenceudviklingsforløbet: Det samlede antal undervisningstimer er på 72 

timer, bestående af 12 undervisningsgange á 6 timers undervisning fordelt i tre blokke med to indlagte aktionslæringsforløb. 

Brush-up-deltagernes kursusforløb er på i alt 24 timer og placeres i undervisningsdel 2 og aktionslæring 2. 
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Den dobbelte målsætning kan på nogle måder minde om det, som Christiansen (2013: 63) 

betegner som henholdsvis en ”snæver didaktik” med fokus på mål og midler, over for en ”udvidet 

didaktik” med fokus på deltagernes dannelses- og læreprocesser. De to didaktikker skal ikke 

opfattes som uforenelige, men i praksis giver det mig som underviser nogle udfordringer i 

tilrettelæggelsen af forløbet, som i forvejen er forholdsvis komprimeret og risikerer at komme til 

at lide under en vis stoftrængsel (Ulriksen 2014: 52-53). Som underviser er jeg didaktisk forpligtet 

til at tilrettelægge undervisningen således, at deltagerne får mulighed for at gøre erfaringer med 

den type af analyse, som de skal lave til kompetencemålsprøven (jf Studieordningen og 

prøvebekendtgørelsen)12. Men på den anden side skal jeg også inddrage og bruge tid og energi på 

de elementer, som ligger i det videreuddannelsesdesign, som vi har udviklet på baggrund af vores 

forskning og erfaring med praksis. Flere af disse elementer ligger direkte i forlængelse af 

aktionsforskningsprojektet, hvor et af målene var at undersøge, hvordan historieundervisningen 

kan tilrettelægges, så den bliver mere motiverende for eleverne. Med andre ord: Hvordan kan jeg 

bruge indsigterne fra aktionsforskningsprojektet til at skabe rum for refleksion hos lærerne, så de 

får nogle konkrete redskaber til at tilrettelægge mere motiverende historieundervisning for deres 

elever? Jeg ønsker kort og godt i undervisningen, i fællesskab med deltagerne, at undersøge, 

hvordan man i praksis får fokus på elevernes historiekompetencer (Undervisningsministeriet 

2009b) og udvikling af deres historiske tænkning gennem en undersøgende undervisning, der 

tager udgangspunkt i elevernes egen undren.  

Den måde, som jeg valgte at tænke elementerne sammen, var for det første ved at være tydelig 

overfor deltagerne omkring formålet med de enkelte undervisningsgange og de enkelte 

elementer/emner i forløbet. Og for det andet ved at være bevidst om ikke at sætte tempoet i 

vejret i undervisningen for at nå så mange emner som muligt. I stedet valgte jeg at tilrettelægge 

undervisningen i tydelige emner eller temaer, hvor der er tid til at fordybe sig i de enkelte 

elementer og reflektere over deres potentiale. Mit håb var, at denne strategi fremmer en mere 

dybdeorienteret læring hos deltagerne, samt øger deres motivation for at involvere sig i stoffet (se 

også Ulriksen 2014: 53-54). Risikoen er selvfølgelig, at undervisningen ikke når omkring alle 

kompetenceområder i bekendtgørelsen eller kun behandler visse emner overfladisk, men min 

erfaring er, efter at have undervist på og evalueret to forløb, at når indholdet er organiseret i 

tydelige sammenhænge omkring nogle udvalgte begreber og temaer, så øges sandsynligheden for, 

at deltagerne bedre forstår læringsindholdet. Endelig har jeg været meget bevidst om, at det 

relativt lave antal undervisningstimer i forløbet opvejes af, at en stor del af 

kompetenceudviklingen foregår ude i lærernes egen praksis, gennem aktionslæringsforløb. Disse 

beskrives nedenfor. 

                                                           
12 BEK nr. 1068 af 08/09/15, Bilag 2, Historie: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174218#Bil2 
Studieordning 2016, Prøven i undervisningsfaget Historie http://esdhweb.ucl.dk/1122316.F%C3%A6lles%20del%20-
%20Studieordning%202016%20ny.pdf 
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Didaktiske overvejelser 

Jeg vil i det følgende ved hjælp af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel reflektere over min 

tilrettelæggelse af undervisningen på kompetenceløftforløbet (Hiim & Hippe 1997). 

Relationsmodellen kan anvendes til at reflektere over den samlede undervisning og til at blive 

opmærksom på de enkelte elementer i læringsmiljøet. Ifølge Hiim og Hippe bør ingen faktorer 

udelades, men i forhold til det voksendidaktiske felt er der for mig at se særligt tre faktorer, som 

er helt centrale (se også Düsterdich 2009: 24ff). Det drejer sig om deltager- og 

læringsforudsætninger, læreprocessen samt formål/mål. Disse, samt et eksempel på indhold, vil 

jeg nu beskrive. De øvrige faktorer vil jeg behandle løbende og i forbindelse med de tre 

overordnede faktorer. Til slut vil jeg kort supplere med refleksioner over aktionslæringens og 

kulturinstitutionernes betydning i forløbet. 

 

Den didaktiske relationsmodel. Kilde: Hiim og Hippe 1997 

 

Overvejelser over deltagernes læringsforudsætninger og forventet læringsudbytte 

I planlægningsarbejdet, såvel som i selve undervisningen, er det nødvendigt, at jeg tager hensyn til 

deltagernes meget forskellige læringsforudsætninger og forventninger til, hvad de kan få ud af 

forløbet. Både hvad angår deres alder/livserfaring, deres historiefaglige læringsforudsætninger, 

deres praktiske erfaringer med at undervise i grundskolen og deres interesser i øvrigt, var der 

store forskelle. Nogle havde undervist i historie i en del år uden formel undervisningskompetence, 

og andre skulle først fra kommende skoleår til at undervise i faget. Denne forskel var endnu mere 

udtalt på de 4 gange, hvor Brush-up-deltagerne også var med på forløbet. Brush’up-deltagerne er, 

som nævnt, alle uddannet i faget historie og er med på forløbet for at opnå et praktisk 

kompetenceløft. Grundlæggende set var alle deltagere erfarne eller relativt erfarne lærere. For 

nogles vedkommende var det en del år siden, de havde befundet sig i en studiesituation og et 

studiemiljø. Endelig havde en del af deltagerne et stort ønske om at tage uddannelsen og fordybe 

sig, hvorimod andre mere eller mindre ufrivilligt var blevet pålagt kompetenceløftforløbet af deres 

ledelse. I forhold til at tilrettelægge voksenuddannelse har Knud Illeris følgende betragtning, som 

jeg har været meget inspireret af:  
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”…det [er] grundlæggende karakteristisk, at voksne lærer (sig) det, de vil, og er meget lidt 

orienteret mod at tilegne sig det, de ikke kan se nogen mening med i forhold til deres mere eller 

mindre bevidste livsmål. Som en slags tommelfingerregel for forståelsen af voksnes læring kan man 

gå ud fra, at: voksne lærer det, de vil lære, det der er meningsfuldt for dem at lære.” (Illeris 2015: 

240) 

For at kunne tilrettelægge forløbet bedst muligt ud fra deltagernes læringsforudsætninger og med 

henblik på det læringsudbytte, de ønskede at få med sig, startede jeg første lektion med en lille 

praktisk og visuel øvelse. Inden øvelsen havde jeg tegnet en tidslinje på et A3-ark, hvorpå lærerne 

med én farve skulle markere årstallet for deres dimission, og med en anden farve årstallet, hvor de 

begyndte at undervise i faget historie for at få en idé om deres erfaringer fra praksis. Desuden bad 

vi dem udfylde et anonymt spørgeskema som opstart på uddannelsesforløbet, som også senere 

skal indgå i følgeforskningen i ’Sammen om historie’-projektet (se bilag 16). 

Stort set alle deltagere gav i spørgeskemaet udtryk for, at de gerne ville opkvalificeres 

historiedidaktisk, for eksempel at ”få mere viden om historiefaget/historiedidaktik” samt ”få 

hæftet didaktikken på det, jeg gør i det daglige”, som nogle af deltagerne udtrykte det. Flere 

formulerede som en forventning til forløbet, at de gerne ville blive mere reflekterede omkring 

tilrettelæggelsen af deres historieundervisning samt at lære eleverne at være mere kritiske i 

forhold til historien. Dette ligger godt i tråd med vores ambitioner for forløbet og 

kompetencemålene i øvrigt. Forskellene i deltagernes erfaringer med at undervise i faget, deres 

alder samt deres studiemæssige/teoretiske forudsætninger gør, at jeg var meget bevidst om at 

variere min undervisning mellem teori, praksisrelaterede øvelser, opgaver og plenumdiskussioner, 

hvor vi i fællesskab drøfter aspekter af de emner, vi arbejder med.  

Læreprocesserne – hvordan lærer deltagerne bedst og med hvilke midler/metoder? 

Som flere forskere inden for den empiriske undervisningsforskning har påpeget, øges elevers og 

studerendes læringsudbytte, når underviseren forholder sig til de studerendes læreproces og 

tilrettelægger undervisningen derefter (Qvortrup & Keiding 2014; Meyer 2005; Hattie 2009). En 

del af deltagerne havde ved kursusstart givet udtryk for, at de i forbindelse med forløbet kun 

havde begrænset tid til forberedelse grundet en travl skolehverdag. Ved at tilrettelægge 

undervisningen som primært øvelsesbaseret var det mit håb, at jeg også ville få de deltagere, som 

af forskellige årsager ikke havde haft tid til at forberede sig og læse pensum, til at deltage mere 

aktivt og reflektere over emnerne. Denne strategi syntes at lykkes godt, men gjorde det dog 

vanskeligt at lave en løbende og formativ vurdering af, om deltagerne reelt arbejdede henimod at 

opfylde studieordningens kompetencemål. Jeg valgte grundbogen Pietras & Poulsen: 

Historiedidaktik. Mellem teori og praksis, (2016) som vores ’hovedpensum’ – af flere grunde: For 

det første var det et pragmatisk valg. Den er en let tilgængelig ressource, fordi vi i ’Sammen om 

historie’ har valgt at uddele den gratis til deltagerne ved kursusstart. For det andet er det et 

teoretisk velbegrundet valg af læremiddel, fordi den historiedidaktisk positionerer sig mellem to 

tilgange, nemlig en angloamerikansk og en tysk-nordisk tradition, og derfor fungerer som en fin 
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allround grundbog, der i høj grad lader det være op til læseren selv at træffe valg om didaktisk 

ståsted. Jeg synes dog det er vigtigt med variation i undervisningsmaterialerne, og derfor har jeg 

valgt også at inddrage materiale fra andre bøger og online portaler, fx Lund (2016) og HistorieLabs 

materialer (www.historielab.dk) 

Formål – tilrettelæggelse med læringsmål 

I tråd med ideerne fra aktionsforskningsprojektet, har jeg haft som et overordnet mål for min 

undervisning at påvirke og pirke til deltagernes forståelse af, hvad god historieundervisning er. Det 

mål har jeg søgt at indfri dels ved at præsentere dem for en historiedidaktisk tilgang, som 

forhåbentlig skal være en øjenåbner i forhold til hvad historiefaget er eller kan være, dels ved selv 

at planlægge og tilrettelægge min undervisning på en måde, der ligger direkte i forlængelse af 

problembaserede arbejdsformer. For at kunne holde tungen lige i munden i forhold til denne 

forholdsvis store ambition, både for deltagernes og min egen skyld, har jeg valgt at opstille 

tydelige læringsmål for de enkelte undervisningsgange. 

Undervisningsplanen (bilag 15) fungerede som deltagernes og mit fælles styreredskab 

(Christiansen 2013: 62), så vi havde et godt overblik over hvilke emner, der skulle arbejdes med 

hvornår, samt hvilke tekster, materialer og aktiviteter, der skulle indgå i undervisningen. Jeg var 

dog, for at undgå fælderne i en alt for målstyret undervisning, meget bevidst om i min 

undervisning at sætte tid af til faglige refleksioner og fælles diskussioner på baggrund af 

deltagernes erfaring fra deres egen praksis. Det var i disse diskussioner, vi ofte fik en fornemmelse 

af i fællesskab at udvikle kreative ideer til, hvad ’god historieundervisning’ er og kan være. I bilag 

18 har jeg udfoldet læringsmål til en enkelt undervisningsgang.  

Eksempel på indhold 

Ofte valgte jeg at indlede et emne relateret til et fagligt begreb, for eksempel ’årsagsbegrebet’, 

med en praktisk øvelse inspireret af (Lund 2016: 83ff): ”Hvorfor blev zaren styrtet?” (se bilag 17). 

En øvelse, som er beregnet til elever i udskolingen i forbindelse med et emne om den russiske 

revolution/1. verdenskrig, og som benytter en læringsstrategi, hvor eleverne selv skal søge svar på 

et historisk spørgsmål, der har karakter af et mysterium. I øvelsen skal eleverne lægge kortene 

frem på bordet og sortere dem sammen i en fælles jagt på en ’løsning’ på mysteriet. Dermed 

involveres de hurtigt i gruppearbejdet med diskussioner, hvor de er nødt til at argumentere for 

deres valg. Det samme er tilfældet for deltagerne på mit forløb, hvor en lille øvelse som denne 

lægger op til en efterfølgende drøftelse af, hvordan øvelsen historiedidaktisk understøtter 

arbejdet med at få eleverne til at forstå årsagssammenhænge/kausalitet, hvorfor dette er 

vanskeligt for mange elever og ikke mindst en drøftelse af, hvordan forskellige læringsstrategier 

(her arbejdet med i fællesskab at strukturere et stort antal kort) kan appellere til elever med 

forskellige læringsstile (Lund 2016: 74). Denne drøftelse valgte jeg oftest at koble med mere 

teoretiske indsigter fra pensum, som således ikke kom i spil gennem en ’traditionel’ 

tekstgennemgang men via praktiske øvelser, som kan bruges til at illustrere teorien. Samtidig 

havde lærerne mulighed for at trække på erfaringer fra egen praksis. Alt i alt har jeg haft den 
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oplevelse på forløbene, at fordybelsen og forankringen af indhold er størst, når teori, øvelser og 

refleksioner, hvor egen praksis inddrages, går op i en højere enhed.  

Aktionslæring  

I forbindelse med både undervisningsfaget og brush-up-kurset indgik der aktionslæring (se 

modellen side 35). Det første aktionslæringsforløb foregik i lærernes historieundervisning ude på 

skolen, hvor de gennemførte de aktioner, som var blevet aftalt og udarbejdet i forbindelse med 

undervisningen, nærmere bestemt de kompetencemål, der knyttede sig til første del af 

undervisningsforløbet. I aktionslæringsforløb 2 udgjorde en lokal kulturinstitution det didaktiske 

omdrejningspunkt for planlægning og afprøvning af aktionerne.  

Omdrejningspunktet i aktionslæring er at skabe praksisnær viden om og udvikling af undervisning 

(Plauborg et al. 2007). Det er en metode til lærere og undervisere, som er tiltænkt at understøtte 

udvikling af didaktisk professionalisme, således at lærere ikke kun er kompetente udøvere af 

praksis, men også kan blive kompetente udviklere af praksis. Jeg valgte at prioritere og lægge vægt 

på aktionslæringselementet i forløbet som et greb til, at lærernes tilegnede kompetencer blev 

omsat i deres undervisning. Dermed kunne jeg som en rød tråd gennem hele uddannelsesforløbet 

medvirke til videreuddannelsesdesignets målsætning om, at kompetenceudviklingen gerne skulle 

blive praksisrettet og have fokus på lærernes udvikling ind i deres egen undervisning. For at 

understøtte den undersøgende og reflekterende tilgang til egen praksis bad jeg lærerne om i 

forbindelse med aktionerne at udfylde et aftaleark, hvor de beskrev de aktioner de ville 

gennemføre og de didaktiske overvejelser knyttet til (se eksempel på aftaleark bilag 19).  

Aktionslæringsforløbet bestod således af tre faser: 

1) Aktionslæringsforløbet forberedes og aftalearket udfyldes (i undervisningen og dialog med mig) 

2) Aktionen afprøves (og observeres af mig) på egen skole 

3) Den didaktiske samtale (ca. 1½ time) inkl. feedback og vejledning på egen skole 

 

Aktionslæringsforløbet lægger i udpræget grad op til, at vi i min undervisning kan arbejde 

problemorienteret. Lærerne formulerer en fagdidaktisk problemstilling eller en udfordring 

vedrørende deres egen undervisning, som er omdrejningspunktet for aktionen og som skrives i 

aftalearket, for eksempel: ”Hvordan kan jeg som lærer sætte fokus på fortidsfortolkningen af en 

historisk begivenhed, så eleverne kommer til at arbejde med 2. ordensviden?” Derefter kan vi i 

fællesskab, både i den didaktiske samtale, og i min undervisning efterfølgende gå undersøgende til 

værks og drøfte aspekter af problemstillingerne. 

I forbindelse med aktionerne har jeg været ude at observere og gennemføre didaktiske samtaler 

hos indtil nu 12 lærere. Overordnet set var det en udfordring for deltagerne, men også et meget 

givende procesforløb, som de ofte vendte tilbage til. 
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Kulturinstitutionen som samarbejdspartner – den åbne skole 

Som en del af uddannelsesforløbet indgår udvikling af samarbejder med kulturinstitutioner.  

Formålet er at give lærerne og kulturinstitutionerne mulighed for sammen at skabe et uformelt 

læringsmiljø i et læringssamarbejde, hvor kulturinstitutionen bliver et vigtigt læremiddel via 

lærernes didaktisering med afsæt i læreplanens mål (Undervisningsministeriet 2009b). I 

aktionslæringsforløb 2 valgte jeg at gøre kulturinstitutionen til det didaktiske omdrejningspunkt 

for lærernes afprøvning af et undervisningsforløb. Dette – for nogle lærere delvist fremmede – 

læringsmiljø er udfordrende at befinde sig i, og derfor var det helt bevidst valgt fra min side at 

lægge dette forløb efter aktionslæring 1, så de var fortrolige med formen, og hvis de ønskede det 

kunne bygge videre på de didaktiske overvejelser fra første forløb. På sigt skal samarbejdet gerne 

udvikle sig til egentlige partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner, således at der kommer 

til at foregå en vidensudveksling og fælles vidensproduktion mellem lærere og medarbejdere ved 

kulturinstitutioner. De indlagte temadage i videreuddannelsesdesignet skal bidrage til dette (se 

modellen side 35). 

Opsamling – mit pædagogiske grundsyn i kompetenceløftforløbet 

Hvis undervisning med Steen Nepper Larsens ord kan beskrives som det at ”ville noget med 

nogen” (Larsen 2016) og bringe nogen et bestemt sted hen, så ønsker jeg med vores 

uddannelseskoncept i ’Sammen om historie’ og med min undervisning at motivere deltagerne til 

at bringe deres store praksisbaserede erfaringsviden om, hvad der virker i undervisningen, som de 

jo har qua at have virket som lærere i mange år, i dialog med en fagdidaktik, således at de 

begynder at træffe reflekterede didaktiske valg i deres historieundervisning. I bredere forstand 

håber jeg også, at uddannelsesdesignet gør, at lærerne bliver langt mere fortrolige med at 

inddrage kulturinstitutioner og nærmiljøet i undervisningen, samt bruger deres fagteams og nye 

netværk med museumsfolk til at udvikle og skabe mere motiverende historieundervisning. For mig 

at se lykkes den ambition for mig som underviser bedst, når jeg kombinerer to læringssyn: en 

læringsmålsorienteret, ’snæver’ didaktik og en ’udvidet’ empirisk reflekteret almendidaktik, der 

har blik for mere langsigtede formål, nemlig i sidste ende at medvirke til at styrke kulturfagene i 

grundskolen.  

Afslutning 

Mit håb er, at kulturfagene også fremadrettet vil have en vigtig dannelsesmæssig rolle i 

skolesammenhæng i forhold til at styrke elevernes forudsætninger for at tænke kritisk og 

reflekteret. Jeg håber, at jeg i mit virke ved UCL kan uddanne dygtige praktikere og udvikle ny 

viden, som kan støtte børn og unges læring og derved præge fremtidens folkeskole. Der bliver i 

hvert fald også i fremtiden brug for fortsat udvikling af en professionsdidaktik, der gentænker 

samspillet mellem teori og praksis, således at de studerende i højere grad medinddrages i 

udviklingsprojekterne. 
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