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Resume
Forskningsspørgsmål og bidrag
Forskningsprojektet er et kvalitativt casestudie, der har til formål at undersøge sammenhænge
mellem anvendelsen af historiske rollespil og udvikling af historiebevidsthed hos elever i
grundskolen. Mit forskningsmæssige fokus er således både på udvikling af historiebevidsthed hos
elever, når dette gøres til genstand for undervisning i faget historie og på læringspotentialerne i
historiske rollespil, når disse tilsvarende inddrages i undervisningen. Mine undersøgelser tager
udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan udviklingen af historiebevidsthed hos elever i grundskolen understøttes igennem
særligt designede undervisningsforløb med rollespil? Hvilke faktorer i et undervisningsdesign med
rollespil har indflydelse på, at elever udvikler historiebevidsthed? Hvad kan definere elevers
historiebevidsthed, når det udvikles og udfoldes i historieundervisningen?

Historiebevidsthed kan siges at være et omdiskuteret begreb indenfor historiedidaktisk forskning,
idet det bl.a. ikke defineres, forstås og anvendes entydigt blandt forskere. Ikke desto mindre har
begrebet i årtier haft, og har fortsat, en central placering i lærerplanerne for historiefaget, ikke
mindst i Danmark. Jeg mener således, at det er relevant at undersøge elevers udvikling af
historiebevidsthed, når dette gøres til genstand for undervisning, og afhandlingen er et bidrag til den
historiedidaktiske forskning, der retter sig mod at forstå og anvende begrebet, ligesom den bidrager
til at forstå spilbaseret læring i relation til historiebevidsthed og historieundervisning.

Undersøgelsesdesign
Forskningsprojektet som casestudie er i dets undersøgelsesdesign bygget op omkring to forskellige
undervisningsforløb, hvoraf det ene er centreret omkring et historisk rollespil og det andet omkring
ikke-spilbaserede undervisningsaktiviteter. Jeg undersøger således elevers udvikling af
historiebevidsthed i relation til to forskellige måder at undervise i faget, hvoraf jeg er særlig optaget
af, hvilke faktorer ved spilbaseret undervisning, der kan siges at knytte an til denne udvikling. Jeg
arbejder med ekstreme cases (Flyvbjerg, 2010) med det formål, at de to undervisningsforløb skal
adskille sig tilstrækkeligt fra hinanden til, at jeg kan knytte elevernes udvikling af
historiebevidsthed an til specifikke faktorer ved de to forløb. Begge forløb, som jeg har designet,
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tager udgangspunkt i den begivenhed i dansk historie, der er kendt som Kanslergadeforliget 1933.
Hvor jeg har været medudvikler af det historiske rollespil, som står centralt i det spilbaserede
forløb, tager undervisningsforløbet uden spil udgangspunkt i et forlagsproduceret forløb, som jeg
dog har re-didaktiseret med henblik på at øge elevernes muligheder for at indleve sig i og opnå
forståelse for forskellige fortidige aktørers perspektiver på livet i 1930’erne. Begge forløb strækker
sig over seks lektioner.

Metodologi: Empiriindsamling og analyse af data
Jeg har indsamlet empiri i perioden januar – april 2018. Jeg har gennemført undersøgelser i otte
klasser, hvoraf fire klasser (9. klasser) arbejdede spilbaseret og fire klasser (tre 9. klasser og én 8.
klasse) ikke-spilbaseret. Jeg har endvidere gennemført et forstudie i en 9. klasse, hvor jeg fik
mulighed for at afprøve spilforløbet og foretage justeringer af forløb og undersøgelsesdesign i
relation til de erfaringer, jeg gjorde mig på den baggrund. Som led i mine undersøgelser foretog jeg
deltagerobservationer af samtlige forløb, ligesom jeg udarbejdede feltnoter og videoobserverede
igennem forløbene. Jeg har desuden gennemført interviews med samtlige elever efter forløbene. Jeg
interviewede eleverne primært parvis men også i mindre grupper af tre elle fire elever. Enkelte
elever blev interviewet enkeltvis. Elevinterviewene var semistrukturerede, og jeg arbejdede således
med afsæt i en interviewguide med spørgsmål, jeg havde formuleret på forhånd. Jeg interviewede
endvidere samtlige lærere efter forløbene. Afhandlingens analytiske resultater er fremkommet på
baggrund af en teoretisk tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006) af et bredt udsnit af
elevinterviewene. Udsnittet af elevinterviewene, der udgør mit datasæt, består af 51 % af
elevinterviewene, som jeg har transskriberet, kodet og analyseret med henblik på at undersøge
elevers udvikling af historiebevidsthed i relation til begge undervisningsforløb.

Teoretisk afsæt
Forskningsprojektet har som nævnt både fokus på læringspotentialer forbundet med spil og på
historiebevidsthed som didaktisk begreb. Forskningsprojektets overordnede forståelse af spil
undersøger spil i relation til John Deweys pragmatiske perspektiver på læring, hvori undersøgelsesog erfaringsbaseret læring står centralt. I denne forståelse af spil defineres spil med
læringspotentialer som scenariebaserede mulighedsrum, hvor selve spilaktiviteten består i at
udforske spilscenariets valgmuligheder i forhold til deres konsekvenser (Hanghøj, 2012). Hvor
spilforskning ofte fokuserer på læringspotentialerne forbundet med computerbaserede spil, er mit
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spilmæssige udgangspunkt et historisk rollespil, der vægter dels elevernes fysiske tilstedeværelse
igennem spillet og dels deres adgang til aktører i fortiden med særlig fokus på deres adgang til at
forstå aktørernes indre, herunder deres forståelse af verden, der knytter an til den fortidsmæssige
kontekst, som aktørerne var formet af.

Centralt i afhandlingen står endvidere en definition på historiebevidsthed, som jeg har indkredset
igennem afhandlingen. Projektets definition på historiebevidsthed adskiller sig fra de definitioner på
begrebet, som historiedidaktisk forskning ofte refererer til. Forskningsprojektet knytter an til en
overordnet forståelse af historiebevidsthed som værende et etisk anliggende, der vedrører det at leve
historisk, der igen drejer sig om at tillægge fortidige menneskers liv og handlinger betydning for
efterfølgende tider (Chinnery, 2013; 2019). Når man lever historisk, lever man med et forhold til
fortiden, der er kendetegnet ved, at man på én gang forholder sig både med ydmyghed til og omsorg
for en given fortid. Det betyder for det første, at man gør sig det klart, at fortiden ikke kan
bemestres, men at nutidens mennesker står i et ansvarsforhold overfor fortiden, hvilket pålægger
nutidens mennesker at lære om og af en given fortid. For det andet betyder det, at nutidens
mennesker tillader sig at bliver rørt af mennesker og forhold i fortiden, hvilket kan understøtte, at
der opstår en følelsesmæssig tilknytning mellem mennesker på tværs af tid. Dette, altså tilknytning
mellem mennesker på tværs af tid, lader sig gøre, idet mennesker i nutiden er forbundet med
mennesker i fortiden, dels fordi vi, mennesker i nutiden, er i verden i kraft af dem, der kom før os,
og dels fordi en del af det at leve historisk er centreret omkring et etisk funderet ønske om ikke at
ville skade andre, herunder fortidens menneskers eftermæle. Set i relation til historieundervisning i
skolen kan en følelsesmæssig tilknytning til fortiden både virke motiverende i forhold til udvikling
af elevernes historiebevidsthed som et etisk anliggende og tolkes som et udtryk for, at eleverne
netop lever historisk og altså har udviklet og udfoldet deres historiebevidsthed som et etisk
anliggende (Chinnery, 2013; 2019; Barton & Levstik, 2004).

Som en forudsætning for at kunne observere sammenhænge mellem anvendelsen af historiske
rollespil og udvikling af historiebevidsthed som et etisk anliggende, har jeg indkredset en
konkretiseret definition på historiebevidsthed, som netop vægter elevernes oplevelser,
følelsesmæssige engagement og handlinger i relation til en given fortid, og som lader sig observere i
historieundervisningssammenhænge. Det har jeg gjort med afsæt i den amerikanske filosof John
Deweys teorier om begreberne bevidsthed (eng. ’consciousness’) og historie (eng. ’history’), som
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begge er tæt forbundet med hans begreber om undersøgelse (eng. ’inquiry’) og erfaring (eng.
’experience’). I min kobling af Deweys bevidstheds- og historiebegreber bliver historiebevidsthed,
som et Dewey-inspireret og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb, ensbetydende med
undersøgelsesprocesser, igennem hvilke eleverne, i deweysk forstand, undersøger og erfarer en
oplevet og følt problematisk situation, der relaterer sig til fortiden. Det betyder, at eleverne
undersøger og skaber mening i en fortidsmæssig problematisk situation, som de udtrykker igennem
meningsfulde historier. Deweys vægtning af netop undersøgerens oplevelser af at stå overfor det,
han kalder et følt problem, knytter det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede
historiebevidsthedsbegreb til projektets overordnede forståelse af historiebevidsthed som et etisk
anliggende, der vedrører det at leve historisk. Jeg definerer på den baggrund historiebevidsthed som
et etisk anliggende, når det udvikles og udfoldes i historieundervisningen, som følger:

Historiebevidsthed er erfaring med fortiden, foranstaltet igennem undersøgelse af histories
tidsmæssige og rumlige dimensioner, udtrykt igennem fortælling om fortiden, og som har til formål
at skabe mening i en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden.

Afhandlingens forståelse af historiebevidsthed som et etisk anliggende og indkredsningen af
ovenstående definition på begrebet er ikke specifikt målrettet spilbaserede undervisningsaktiviteter,
men vægter snarere elevers oplevelser af fortidsmæssige problematikker, hvilket kan komme til
udtryk som en undren, nysgerrighed eller interesse for forhold i fortiden, samt elevernes
undersøgelser af og meningsskabende erfaringer med fortiden. Jeg undersøger således både elever,
der har spillet og elever, der ikke har spillet i relation til denne tilgang til historiebevidsthed.

Analytiske resultater og konklusioner
Afhandlingens analytiske resultater skal uafværgeligt ses i lyset af ovenstående forståelse af
historiebevidsthed som et etisk anliggende, og på den baggrund drager jeg i afhandlingen fire
overordnede konklusioner. Samlet set peger konklusionerne på, at der er en sammenhæng mellem,
hvorvidt eleverne har spillet rollespil, og hvorvidt de dels oplevede et følt problem, der relaterede
sig til fortiden, dels oplevede et behov for at løse og skabe mening i forhold til problemet igennem
undersøgelse og erfaringsdannelse, og dels udviklede en etisk og følelsesmæssig tilknytning til
fortiden som udtryk for at leve historisk. Det betyder, at elevernes bevidsthed om fortidsmæssige
problematikker blev vakt, dels fordi de, i kraft af de roller de spillede, oplevede at stå overfor
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problematikker, der rettede sig imod forhold i fortiden, og dels fordi de oplevede spilmæssige
udfordringer igennem spillet, der understøttede deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden. Jeg
konkluderer på den baggrund, at der er en sammenhæng mellem elevers udvikling af
historiebevidsthed som et etisk anliggende og anvendelsen af historiske rollespil i
historieundervisningen. Udviklingen af historiebevidsthed i denne sammenhæng stiller dog krav til
undervisningsforløbets design samt til stilladseringen af spillet igennem undervisningsforløbet.
Disse krav retter sig imod to sammenhængende faktorer: For det første skal eleverne have adgang
til at forstå og indleve sig i aktører fra fortidens indre, og for det andet skal eleverne have mulighed
for at deltage i spillet netop som aktører fra fortiden. Sidstnævnte peger tilbage på, at eleverne netop
forstår aktørernes indre, men det forudsætter også, at eleverne igennem spillet får mulighed for at
handle på vegne af aktøren og dermed opleve, undersøge og erfare problematikker, der relaterer sig
både til fortiden og til spillet som scenariebaseret mulighedsrum.

x

English Summary
Research question and contribution
The PhD-project is a qualitative case study which aims to explore connections between the use of
historical role-playing games and the development of historical consciousness in students in
elementary schools. In my research I am equally preoccupied with the development of students’
historical consciousness, when this is made the object of history teaching, as well as the learning
potentials of historical role-playing games, when those are used as learning materials in the teaching
of history. In this context, I ask the following research questions:

How can the development of historical consciousness in students in elementary school be supported
through specifically designed lesson plans with role-playing games? Which factors in a lesson plan
with role-playing games influence the development of historical consciousness in students? What
can define students’ historical consciousness when this is developed and displayed in connection
with history teaching?

Historical consciousness is a much debated concept within historical didactical research and there
seems to be no consensus among researchers on how to define, understand and use the concept. Yet,
for decades the concept has been, and continues to be, central to the curriculum for history as a
subject, not least in Denmark. Thus, I find it relevant to examine students’ development of historical
consciousness, when this is made the object of history teaching, and the dissertation is a
contribution to the field of history didactical research devoted to define, understand and use the
concept like it contributes to understanding game-based learning in relation to historical
consciousness and history teaching.

Research design
The PhD-project, as a case study, is in its research design structured around two different lesson
plans of which one is centred on a historical role-playing game and the other on non-game-based
learning activities. Thus, I examine students’ development of historical consciousness in relation to
different ways of teaching the subject, although I am particularly preoccupied with examining
which factors in a game-based learning design that can relate to this development. The two different
lesson plans, which constitute the study’s cases, I characterise as extreme cases (Flyvbjerg, 2010) as
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those sufficiently differ in order to relate students’ development of historical consciousness to
specific factors in the designs of the two cases. Both lesson plans, which I have designed, are
centred on the event in Danish history known as Kanslergadeforliget 1933. The non-game-based
lesson plan is based on teaching material produced by the publishing house Gyldendal, whereas I
have co-developed the historical role-playing game which is central to the game-based lesson plan.
I have, however, changed and added exercises to the non-game-based lesson plan for the purpose of
increasing students’ opportunities to identify with historical actors and to understand their
perspectives on life in the 1930s. Both lesson plans have a duration of six lessons.

Methodology: Empirical data and analysis of data
The empirical data were collected between January and April 2018. I carried out qualitative
research in eight classes whereof four classes (9th grade) engaged in the game-based lesson plan and
four classes (three 9th grade and one 8th grade) engaged in the non-game-based lesson plan.
Additionally, I carried out a pilot study in a 9th grade where I had the opportunity to try out the
game-based lesson plan. Based on the experiences I obtained during the pilot study, I made
adjustments to the lesson plan and the research design. I carried out participant observations of all
lessons in all the classes. I took field notes and carried out video observations throughout the
lessons. I have, moreover, carried out interviews with all students and teachers after the lessons. I
primarily interviewed students in pairs or in smaller groups of three or four students. A few students
were interviewed individually. The student interviews were semi-structured as I interviewed with an
interview guide consisting of questions I had formulated in advance. The analytical results of the
dissertation have emerged from a theoretical thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) of a broad
segment of the student interviews. This segment constitutes the dissertation’s data set, consisting of
51,4 % of the student interviews, which I have transcribed, coded and analysed for the purpose of
examining students’ development of historical consciousness in relation to both lesson plans.

Theoretical approach
As mentioned, the Ph.D.-project focuses both on the learning potentials of games and on historical
consciousness as a didactical concept. The overall understanding of games, which the project aims
to illuminate, is one that examines games in relation to the American philosopher John Dewey’s
pragmatic perspectives on learning in which inquiry and experience are central concepts. In this
understanding, games with learning potentials are defined as scenario-based platforms of options
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where the game activity in itself consists of exploring the opportunities and choices of the gamescenario in relation to the consequentiality of the choices made (Hanghøj, 2012, my translation).
Whereas game research often focuses on the learning potentials of computer-based games, my
interest in games particularly revolves around historical role-playing games which emphasise the
students’ embodied experiences throughout the game, as well as their abilities to comprehend the
various perspectives of historical actors concerning the historical contexts by which these actors
were shaped.

Moreover, central to the dissertation is a definition of historical consciousness which I have
identified throughout the project and which differs from definitions of the concept often referred to
in history didactical research. The dissertation connects with an overall understanding of historical
consciousness as an ethical matter concerning peoples’ ability to live historically and their
willingness to live as though the lives and actions of people in the past matter (Chinnery, 2013;
2019). When people live historically they live in relation to the past in ways determined both by
humility as well as care aimed towards the past. Living historically, first of all, implicates an
awareness of our inability to ever really know what went on in the past as well as an awareness of
the indebtedness and ethical responsibility, which constitutes our relation to the past, which again
demands for us to learn about and from the past. Second of all, living historically implicates that
people in the present allow themselves to be touched by people and conditions of the past which can
support the development of a caring connection between people across barriers of time. This, the
connection between people across the barriers of time, is made possible, partly, because we, people
of the present, exist in the world due to those who came before us, and, partly, due to our ethically
founded desire not to cause harm to others, including the legacy of people of the past. In relation to
history teaching in schools, students’ caring connection with the past can both encourage motivation
in terms of developing the students’ historical consciousness as an ethical matter as well as it can
give expression to their historical consciousness (Chinnery, 2013; 2019; Barton & Levstik, 2004).

As a prerequisite to observe connections between the use of historical role-playing games and the
development of historical consciousness as an ethical matter, I have identified a definition of
historical consciousness which emphasises students’ experiences, emotional engagement and
actions in relation to a given past and which make historical consciousness more observable in
connection with history teaching. At the core of this definition of historical consciousness are
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Dewey’s concepts of consciousness and history, both of which are to be understood in connection
with his concepts of inquiry and experience. The way I connect Dewey’s concepts of consciousness
and history, historical consciousness, as a Dewey-inspired and action-oriented concept of historical
consciousness, becomes tantamount to processes of inquiry through which the students inquire and
experience a felt difficulty which relates to matters in the past. This means that the students inquire
and create meaning in a problematic situation relating to matters in the past which they express
through meaningful narratives about the past. Dewey’s particular concern with the inquirer’s
experiences and feelings pointed at difficulties and problematic situations relates a Dewey-inspired
concept of historical consciousness to the dissertation’s overall understanding of historical
consciousness as an ethical matter, which regards living historically. Thus, I identify a definition of
historical consciousness as an ethical matter, when it develops and displays in connection with
history teaching, as follows:
Historical consciousness is experience with the past, established through inquiry of history’s
temporal and spatial phases, expressed through narratives about the past and which aims to create
meaning in a problematic situation relating to the past.
The dissertation’s understanding of historical consciousness as an ethical matter and the
identification of the above definition of the concept is not specifically aimed towards game-based
learning activities; it emphasises student’s experiences of issues of the past, which can be expressed
as a wonder, a curiosity or an interest towards matters in the past as well as the students’ inquirybased and sense-making experiences with the past.

Analytical results and conclusions
The analytical results of the dissertation are to be viewed invariably in terms of the above
understanding and definition of historical consciousness as an ethical matter and on this basis the
dissertation draws four overall conclusions. As a whole, the conclusions point out a connection
between the students’ engagement in the historical role-playing game and, partly, their experiences
of a felt difficulty relating to the past, partly, a need to create meaning in relation to the problem
through inquiry and experience and, partly, their development of an ethical and caring connection
with the past indicating that they live historically. Thus, the students’ consciousness about issues
and problems in the past was aroused, partly, because they, due to the roles they played in the game,
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were faced by problems relating to matters in the past and, partly, because they experienced
challenges inherent in the game which supported their caring connection with the past. On this
basis, I conclude that there is a connection between students’ development of historical
consciousness as an ethical matter, when this is developed and displayed in relation to the teaching
of history, and the use of historical role-playing games. This, however, places demands on the
design of the lesson plan as well as the scaffolding of the game during the lessons particularly
concerned with two interconnected factors: Firstly, the students must have access to understanding
and identifying with the perspectives of actors in the past and, secondly, they must be supported in
ways that enable them to participate in the game as actors from past. The latter refers back to the
students’ access to understanding and identifying with the actors’ perspectives but it also requires
that the students, throughout the game, are enabled to act on behalf of the actor and thus feel,
inquire and experience issues and problems that relate both to the past as well as to the game as a
scenario-based platform of options.
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Afhandlingens baggrund og ærinde
I nærværende forskningsprojekt undersøger jeg sammenhænge mellem udvikling af
historiebevidsthed hos elever i grundskolen og anvendelsen af historiske rollespil. I min forskning
er jeg således optaget både af historiebevidsthed som historiedidaktisk begreb og spil med
læringspotentialer. Denne optagethed bunder særligt i mit tidligere virke gennem 10 år som
folkeskolelærer, hvor jeg bl.a. underviste i historie, samt i mine erfaringer med at udvikle og
anvende dels historiske rollespil til læringssituationer og dels kulturfagenes læreplaner i ministerielt
regi.

Grundantagelsen i forskningsprojektet er, at spil rummer elementer, der har læringsmæssige og
didaktiske potentialer, som derfor er interessante i undervisningssammenhænge. Forskellige former
for spil kan rumme forskellige læringspotentialer, og hvorvidt og hvilken læring, der finder sted, er
også betinget af, hvorledes spil indgår i en undervisningskontekst. Hvor megen spilforskning har
fokus på læringspotentialerne i computerbaserede spil, der tilbyder virtuelle verdener, som giver
spillerne en form for medbestemmelse, er jeg i forskningsprojektet optaget af at undersøge
læringspotentialerne i et historisk rollespil. Denne type spil tilbyder også spillerne adgang til
verdener med medbestemmelsesmuligheder, men disse verdener er analoge, og elevernes kropslige
tilstedeværelse tillægges betydning for deres oplevelser igennem spillene.

Mit incitament for specifikt at undersøge sammenhænge mellem historiske rollespil som spilgenre
og udvikling af historiebevidsthed hænger sammen med særligt to interessemæssige forhold. Det
ene forhold vedrører, at jeg, baseret på mine erfaringer, antager, at der er en sammenhæng, det
andet forhold vedrører en nysgerrighed, der retter sig imod teoretisk og empirisk at kunne
undersøge, hvad der specifikt kan definere historiebevidsthed, når det udvikles og udfoldes i
forbindelse med historieundervisningen. Sidstnævnte forhold hænger sammen med, at
historiebevidsthedsbegrebet igennem de sidste tre årtier har haft en central placering i læreplaner og
historiedidaktik – ikke mindst i Danmark – men at der ikke findes en konsensus iblandt forskere
med hensyn til, hvordan begrebet skal defineres, samt hvordan og til hvad mennesker kan siges at
anvende deres historiebevidsthed. Begrebet får således af nogen skyld for at være diffust og svært
anvendeligt, særligt når det er noget, der skal udvikles i undervisningen i historie. Alligevel er det et
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væsentligt og relevant begreb fortsat at målrette forskningsmæssigt fokus, idet det tillægges – om
end forskellig – betydning for menneskers liv.

En forudsætning for at mine undersøgelser af sammenhænge mellem udvikling af
historiebevidsthed og anvendelsen af historiske rollespil har dog været, at jeg indkredsede en
forståelse af historiebevidsthedsbegrebet, der netop gjorde det muligt for mig som forsker at
observere og undersøge, hvordan historiebevidsthed kan siges at udvikles og udtrykkes hos elever i
forbindelse med historieundervisningen. Jeg har således igennem forskningsprojektet indkredset en
forståelse af historiebevidsthed, som knytter an til den canadiske historiedidaktiker Ann Chinnery
(2013; 2019), som definerer historiebevidsthed som et etisk anliggende, der vedrører menneskers
evne til at leve historisk. Denne overordnede forståelse af historiebevidsthed har jeg yderligere
konkretiseret, og jeg definerer på den baggrund igennem afhandlingen, med afsæt i den
amerikanske filosof John Deweys forståelse af henholdsvis bevidsthed og historie, en definition på
historiebevidsthed, som et bud på, hvordan historiebevidsthed som et etisk anliggende kan udvikles
og udfoldes hos elever, når det gøres til genstand for undervisning i faget historie. Det er med afsæt
i denne definition, at jeg har gennemført forskningsprojektets empiriske undersøgelser.

Det er således forskningsprojektets ærinde at levere et bidrag til et historiebevidsthedsbegreb, der
specifikt retter sig imod historieundervisningssammenhænge. Dette begreb kan anvendes til at
definere elevers historiebevidsthed, når den udvikles og udfoldes i skolen, men også i forhold til at
undersøge spilmæssige processer og spil-baserede læringssituationer i relation til historiebevidsthed
og undervisning i faget. Jeg ønsker således med nærværende forskningsprojekt at bidrage til det
historiedidaktiske forskningsfelt, der særligt orienterer sig imod historiebevidsthedsbegrebet, ved at
indkredse en forståelse af historiebevidsthed, der lader sig observere, når historiebevidsthed
specifikt udvikles og udfoldes af elever i historieundervisningen bl.a. – men ikke udelukkende – i
forbindelse med anvendelsen af spil.
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Kapitel 1: Introduktion til forskningsprojektets
undersøgelse
1.1 Forskningsspørgsmål
I nærværende ph.d.-projekt undersøger jeg sammenhænge mellem brug af historiske rollespil i
historieundervisningen og udvikling af historiebevidsthed hos eleverne. Forskningsspørgsmålet
lyder som følger:

Hvordan kan udviklingen af historiebevidsthed hos elever i grundskolen
understøttes igennem særligt designede undervisningsforløb med rollespil? Hvilke
faktorer i et undervisningsdesign med rollespil har indflydelse på, at elever udvikler
historiebevidsthed? Hvad kan definere elevers historiebevidsthed, når det udvikles
og udfoldes i historieundervisningen?

1.2 Undersøgelsesdesign
Forskningsprojektet er et kvalitativt case-baseret studie, der har til formål at undersøge
sammenhænge mellem anvendelsen af historiske rollespil og udvikling af historiebevidsthed hos
udskolingselever i forbindelse med undervisningen i historie. Udgangspunktet for projektets
empiriske undersøgelser er to forskellige undervisningsforløb, som behandler den samme historiske
begivenhed, men hvor det ene forløb er centreret omkring et historisk rollespil og det andet om ikke
spil-baserede aktiviteter. Jeg har selv designet undervisningsforløbene, der begge berører den
begivenhed i dansk historie, der refereres til som Kanslergadeforliget 1933, men
undervisningsmaterialerne, som ligger til grund for forløbene, eksisterede som læremidler på
forhånd. Jeg har foretaget undersøgelser i otte klasser, hvoraf fire klasser (9. klasser) arbejdede
spilbaseret og fire klasser (tre 9. klasser og én 8. klasse1) ikke-spilbaseret. Begge
undervisningsforløb er designede til at strække sig over 6 lektioner. Desuden har jeg gennemført et
pilotstudie i en 9. klasse, hvor undervisningsforløbet med rollespil blev afprøvet. Jeg foretog
justeringer af spilforløbet og undersøgelsesdesignet, baseret på de erfaringer, jeg gjorde mig her.
Jeg afslutter nærværende kapitel med en gennemgang af de centrale erfaringer, jeg gjorde mig
under pilotstudiet.

1

En 9. klasse sprang fra, og det var ikke muligt at finde en ny 9. klasse med kort varsel, men jeg var heldig at få fat i en 8. klasse.
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Jeg arbejder således case-baseret i mine undersøgelser, idet jeg undersøger elevernes udvikling af
historiebevidsthed igennem to forskellige undervisningsforløb. Jeg anvender i den sammenhæng
professor Bent Flyvbjergs tilgang til casestudier (Flyvbjerg: 1988; 2010). Den ene case er defineret
ved, at eleverne har deltaget i undervisningsforløbet med rollespil. Disse elever kalder jeg ”spilelever”, og deres klasser kalder jeg ”spil-klasser”. Den anden case er defineret ved, at eleverne har
arbejdet ikke-spilbaseret igennem undervisningsforløbet. Disse elever kalder jeg ”elever, der ikke
har spillet”, og deres klasser kalder jeg ”ikke-spil-klasser”. Som det fremgår af mit
forskningsspørgsmål, er jeg i udgangspunktet interesseret i, hvad der sker i spil-klasserne. Men
uden naturligvis at kunne sammenligne én til én, har jeg også indsamlet empiri i ikke-spil-klasserne.
Jeg diskuterer min case-baserede tilgang til min kvalitative undersøgelse i afsnit 1.2.4. I de følgende
afsnit udfolder jeg undersøgelsesdesignet.

1.2.1 Spilbaseret undervisning: Spil med læringspotentialer
Den overordnede forståelse af spil, som nærværende forskningsprojekt tager udgangspunkt i, er en
forståelse, der undersøger spil i relation til den amerikanske filosof John Deweys pragmatiske
perspektiver på læring, hvori undersøgelses- og erfaringsbaseret læring står centralt (Dewey, 1910;
1916; 1938b). Ifølge Deweys pragmatiske filosofi udspringer meningsskabende læring
nødvendigvis af undersøgelsesprocesser, som de lærende indgår i som sociale aktører. De lærende
udforsker og undersøger i fællesskab vedkommende problemer i meningsfulde kontekster (Dewey,
1938b; Hanghøj; 2008). Det er således, ifølge Dewey, en forudsætning for læring, at de lærende
indgår som handlende medlemmer af problemløsende fællesskaber i meningsfulde kontekster. Spil
og leg udgør, ifølge Dewey, meningsskabende aktiviteter, idet de legende/spillende igennem dét,
Dewey kalder succesive acts (Dewey, 1916: 211) (”på hinanden følgende handlinger”, min
oversættelse), får adgang til, i forestilling og praksis, at afprøve og påvirke udfald af forskellige
situationer. I Democracy and Education skriver Dewey om leg og spil (eng. ’play’) som følger:

Persons who play are not just doing something (pure physical movement); they are
trying to do or effect something, an attitude that involves anticipatory forecasts which
stimulate their present responses. The anticipated result, however, is rather a
subsequent action than the production of a specific change in things. Consequently
play is free, plastic. (Dewey, 1916: 211, kursiv i tekst er fremhævet med fed i citatet).
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Denne tilgang til læring (bl.a. igennem spil og leg), hvor læring finder sted igennem processer med
social deltagelse, står i kontrast til forestillinger om læring som værende overvejende et individuelt
anliggende, der vedrører individets tilegnelse af viden alene. Jeg er i min forståelse af spil således
inspireret af Deweys pragmatiske perspektiver på læring, hvilket placerer mig i kølvandet af en
overvejende del af de forskere, der beskæftiger sig med spil i læringssammenhænge (se bl.a. Gee,
2003; 2006; Barab, Gresalfi & Ingram-Goble, 2009; 2010; Shaffer, 2005; 2007; Shaffer, Squire,
Halverson & Gee, 2005; Hanghøj, 2007; 2008, 2012; 2019). Når spil, der har til formål at
understøtte læring, ses i relation til Deweys pragmatiske perspektiver på læring, kan spil potentielt
set forstås som dét, den danske spilforsker Thorkild Hanghøj kalder for scenariebaserede
mulighedsrum, hvor selve spilaktiviteten består i at udforske spilscenariets valgmuligheder i
forhold til deres konsekvenser (Hanghøj, 2012).

I min forståelse af spil er jeg inspireret af amerikansk spilforskning, som også ligger til grund for
nyere dansk forskning på området. Jeg er særligt inspireret af amerikanske James Paul Gee og
David W. Shaffer samt danske Thorkild Hanghøj. Amerikansk spilforskning indenfor denne
tradition har igennem de seneste årtier fokuseret på læringspotentialerne i computerbaserede spil, og
hvordan spillerne lærer igennem spillet (bl.a. Gee, 2003; 2005; 2006; Barab, Gresalfi, IngramGoble, 2009; Shaffer, 2005; 2006; Shaffer & Resnick, 1999). Læringspotentialerne i computerspil
er dog ikke isoleret set knyttet til denne type spil. Det er muligt, at læringspotentialerne fremstå
tydeligere grundet de teknologiske fordele, som digitale spilplatforme besidder, men pointen er, at
læringspotentialerne kan (og bør) overføres til andre læringssituationer, herunder, som jeg tolker
det, andre former for spil. Den anerkendte, og ofte refererede til, amerikanske spilforsker James
Paul Gee, der beskæftiger sig særligt med læringspotentialerne i computerspil, formulerer dette
forhold som følger:
So the suggestion I leave you with is not ”use games in school” – though that’s a
good idea – but: How can we make learning in and out of school, with or without
using games, more game-like in the sense of using the sorts of learning principles
young people see in good games every day when and if they are playing these games
reflectively and strategically? (Gee, 2005: 37).
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Spilforskningen, jeg refererer til, er, som Hanghøj, optaget af spil som situerede handlingsrum med
særlige aktiviteter, der understøtter læring. Hvis man anskuer spil som læringsrum i modsætning til
klasserum, hvor der ikke finder spilbaserede læringsaktiviteter sted, tilbyder gode (computer-)spil
bl.a. dét, som Gee kalder, situated meanings og embodied meanings (2003: 81-87). Hvor der, ifølge
Gee, i klasserumsundervisning uden spilaktiviteter ofte arbejdes med begreber og problemer, hvis
der arbejdes problemorienteret, løsrevet fra de kontekster, de i øvrigt måtte eksistere og optræde i
(eng. ’decontextualized meanings’), er der i (computer-)spil mulighed for at udvikle ”situerede
forståelser” (eng. ’situated meanings’) igennem ”kontekstafhængige handlinger” (eng. ’embodied
actions) (Gee, 2003: 81-87; Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005). Denne tilgang til at arbejde
med begreber og problemer i læringssammenhænge refererer til forståelsen af spil som situerede
handlingsrum, der afspejler virkelighedsnære kontekster og problematikker, der netop fordrer
kontekstafhængige handlinger. Spil giver således, ifølge Gee, de lærende adgang til tænke- og
handlemåder, der afspejler måder, mennesker i ”den virkelige verden” tænker om specifikke
”virkelige” problemer med henblik på at skabe mening. For Gee giver spil med læringspotentialer
således eleverne adgang til at skabe mening, der i læringsaktiviteter uden spil ganske enkelt ikke er
opnåelig. Han beskriver dette som følger:
Now someone’s sure to say: ”But we cannot teach children everything they need to
learn in school, things like science and math, in ways that make sense in terms of
situated meanings and embodied actions. There just isn’t enough time, and, after all,
they’re not all going to become scientists.” There is a sort of good common sense in
this remark, but the problem is this: There really is no other way to make sense. If all
you know – in any domain – are general meanings, then you really don’t know
anything that makes sense to you. (Gee, 2003: 87)

Gees tilgang til spil skal således både forstås som promovering af spil som adgang til læring og som
kritik af (instruktivistisk) klasserumsundervisning uden spil. I sin centrale bog fra 2003 What Video
Games Have to Teach Us About Learning and Literacy fremhæver Gee 36 specifikke principper for
læring med spil2.

2

Se Gee, 2003: 41-42, 64, 68,105-106, 110,141-142, 176-177, 211-212.
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Computerbaserede spil med læringspotentialer betegnes af amerikanske spilforskere forskelligt,
men der er bred enighed om, at disse spil har det til fælles, at spillerne lærer igennem handling
indenfor en ramme, der rummer problemstillinger, redskaber, aktører/roller, undersøgelse (eng.’inquiry’) og erfaringer (eng. ’experience’), der giver spillerne mulighed for at skabe mening og
tilegne sig en dybere forståelse for et givent indhold, som de kan overføre og anvende udenfor
spillets verden (se bl.a. Gee, 2003; 2006; Barab, Gresalfi & Ingram-Goble, 2009; 2010; Shaffer,
2005; 2006; Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005). Den amerikanske spilforsker David
Williamson Shaffer betegner spil med læringspotentialer som epistemic games, som kan
karakteriseres ved, at de tilbyder et ”autentisk læringsmiljø” (eng. ’authentic learning environment’)
(Shaffer & Resnick, 19993; Shaffer, 2005; Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005). Shaffer er, som
Gee, inspireret af Dewey, men også af den amerikanske uddannelsesforsker Donald A. Schön, der
med sit begreb den reflekterende praktiker (eng. ’the reflective practitioner’) beskriver, hvordan
praktikere tænker og handler i deres daglige arbejde (Schön, 1987). Schön ser, at professionelle,
som fx læger og sygeplejersker, er praktikere, der kobler viden og handling igennem specialiserede
former for refleksiv praksis (eng. ’reflective pratice’). Endvidere vægter Schön i sine teorier om den
reflekterende praktiker, at professionelle lærer at mestre deres fag igennem forskellige former for
professionel praktik og supervision (eng. ’professional praticum’) (Shaffer, 2005: 2; Hanghøj, 2008:
34). Shaffer overfører Schöns praksisorienterede tilgang til læring til læringssituationer i skoleregi
ved hjælp af spil som en model for, hvordan man – igennem spil – kan understøtte læring på nye
måder i skolen (ibid.). Shaffer introducerer begrebet epistemic frames, som, ifølge Hanghøj,
overordnet set handler om, at et spil potentielt set kan skabe en ramme om et praksisfællesskab
(eng. ’community of practice’), der kobler en specifik professionel praksis (fx en naturfaglig
praksis) med handling, identitet, værdier og viden, der relaterer sig til den professionelle praksis’
måder at erkende verden på (ibid.). Med reference til Jean Lave og Étienne Wengers teorier om
situeret læring (eng. ’situated learning’) (1991) beskriver Shaffer praksisfællesskaber som følger:

Lave and Wenger (1991) describe a community of practice as a group of individuals
with a common repertoire of knowledge about and ways of addressing similar (and
often shared) problems and purposes. The reproductive practices of the community –
that is, the collection of activities through which individuals develop ways of thinking
3

I denne artikel anvender Shaffer & Resnick betegnelsen thick authenticity, som indbefatter fire centrale aspekter af ”autentisk
læring”: We argue here for a ”thickauthenticity,” where learning environments have all of these aspects of authentic learning:
personal, real world, diciplinary, and assesment (Shaffer & Resnick, 1999, 210).
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and reframe their identities and interests in relation to the community – help
newcomers develop this repertoire of knowledge. The training and apprenticeship of
doctors, lawyers, midwives, and tailors are the reproductive practices by which the
next generation of doctors, lawyers, midwives, and tailors is developed. (Shaffer,
2005: 1)

Når en spilverden ses som et praksisfællesskab, som beskrevet ovenfor, betyder det, at når spillerne
påtager sig roller som fx videnskabsmænd i et spil, påtager de sig videnskabsmandens handle- og
tænkemåder, der baserer sig på hans eller hendes værdier, viden og måder at erkende verden på. De
indgår således i et fællesskab med andre, og fællesskabets medlemmer tænker, udforsker og handler
ud fra samme erkendelsesmønstre. Spillet danner således en ramme for erkendelse (eng. ’an
epistemic frame’):

[An epistemic game] deliberately creates the epistemic frame of a socially valued
community by recreating the process by which the individuals develop the skills,
knowledge, identities, values, and epistemology of that community (Shaffer, 2006:
164).

Ifølge Hanghøj forudsætter Shaffers epistemic games dog, at eleverne imidlertid påtager sig roller
som professionelle praktikere i spillene, som om de ”tog et par briller på” og dermed ser verden
med deres rolles blik. Hanghøj peger her på en problematik, som jeg mener også gør sig gældende
ved anvendelsen af historiske rollespil, hvilket jeg vender tilbage til senere i kapitlet. Hanghøj
beskriver problematikken som følger:
[…] Shaffer’s notion of epistemic frames implicitly assumes that social actors more or
less accept their assigned roles as professional practitioners by taking on a particular
“pair of glasses” (Shaffer, 2006: 160). However, from a Goffmanian perspective it is
questionable whether students playing an educational game readily “embrace” their
assigned roles as if they were merely taking on a pair of glasses. Individuals often
disassociate themselves from particular roles for various reasons through different
forms of “role distance” (Goffman, 1961). (Hanghøj, 2008: 37 ).
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Hanghøj fremhæver særligt, med reference til Erving Goffmann (1961), at spillere kontinuerligt
skifter karakter, forstået på den måde, at de i spillene skifter mellem at være sig selv til at være i
deres roller (ibid.) I Hanghøjs ph.d.-afhandling fra 2008, hvor han empirisk undersøgte et politisk
debatspil til samfundsfag i gymnasieskolen (på engelsk kaldet The Power Game), indlevede
eleverne sig generelt i deres roller som politikere, men tog også til tider afstand fx fra rollernes
ideologiske holdninger (ibid.). I mine undersøgelser i nærværende forskningsprojekt peger jeg på, at
dét, at eleverne påtager sig en rolle som en aktør fra fortiden og netop ikke agerer som sig selv i
spillet, kan tillægges afgørende betydning for deres udvikling af historiebevidsthed. Det gør jeg i
kraft af, at jeg ser en sammenhæng mellem dét, at de er ”loyale” mod deres rolle og deres oplevelser
af følelsesmæssig tilknytning til fortiden, jf. kapitel 3 og 54.

Gee beskæftiger sig, som Shaffer og Hanghøj, også med spillernes møde med og indlevelse i deres
roller (Gee, 2003). Men hos Gee optræder dét, at spillerne skifter blik undervejs i spilprocessen,
som en præmis snarere end som en problematik. Ifølge Gee fordrer dét at spille en rolle i et spil
nemlig, at spillerne påtager sig hele tre identiteter. Gee benævner de tre identiteter som følger (min
oversættelse): Spil-identiteten (eng. ’virtual identity’), som er den aktør, man spiller i spillet,
spillerens egen identitet (eng. ’real-world-identity), som er spillerens egen identitet, og den
projicerende identitet (eng. ’projective identity), som er den identitet, der opstår i mødet mellem de
to andre identiteter, altså mødet mellem rollen og spilleren selv (Gee, 2003: 48-69). Som jeg læser
Gee, bør man som spiller være bevidst om disse tre identiteter for at kunne spille en rolle. Det ligger
der implicit i dét, han kalder, at spille reflekterende og strategisk, jf. tidligere citat: [..] if they are
playing these games reflectively and strategically? (Gee, 2005: 10). Mødet mellem spilleren selv og
rollen skaber ofte en projicerende identitet, der forsøger at påvirke spil-identiteten, så den i højere
grad ligner spillerens egen identitet – altså at spilleren projicerer sine egne holdninger og livssyn
over på spil-identiteten (Gee, 2003: 48-69). I en undervisningssammenhæng kan dette opstå, hvis
eleven af forskellige årsager ikke føler sig klædt ordentligt på til at spille rollen, fx hvis de ikke har
haft adgang til en tilstrækkelig rollebeskrivelse, idet den enten ikke har været tilstrækkelig
beskrivende/udførlig, eller eleven ikke har forstået dens indhold (Dietz, 2019a). Ifølge Gee kan
projiceringen samtidig være modsatrettet, forstået på den måde, at den projicerende identitet kan
4

Hvor der i Hanghøjs debatspil indfandt sig aktuelle ideologiske modsætningsforhold mellem elevernes egne holdninger og de
(aktuelle) politiske aktører, som de skulle spille, er aktuelle ideologiske modsætningsforhold ikke på samme måde tilstede – eller
synlige – for eleverne i et spil om fortiden, hvilket kan have indflydelse på elevernes indlevelsesevne. Der kan dog opstå
modsætningsforhold mellem eleverne og de fortidige aktører, de spiller, idet aktørerne er fremmede i tid og dermed generelt har et
indre verdenssyn, som er fremmed for eleverne.
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bidrage til, at spilleren ser sig selv på nye måder i mødet med spilidentiteten, fx at spilleren bliver
opmærksom på og overvejer sine egne holdninger og værdier: A good role playing video game
makes me think new thoughts about what I value and what I do not. (Gee, 2003: 51).

Hvor Gees og Shaffers antagelser om spils læringspotentialer trækker tråde til Deweys teorier om,
at leg og spil netop skaber rum for meningsfuld læring, afviger Gees og Shaffers formål med at
anvende spil fra Deweys overordnede syn på uddannelse. Ifølge Hanghøj, knytter Gee og Shaffer
brugen af spil sammen med det overordnede formål med læring, der handler om, at eleverne bliver
innovative (eng. ’innovators’), idet de opnår (praksisnære) kompetencer, som de kan (og skal)
overføre til verden udenfor spillet og bl.a. bidrage til løsningen af specifikke samfundsmæssige
udfordringer (Hanghøj, 2008: 39). For Dewey kan uddannelse derimod ikke kobles op på ét
specifikt formål:

Education as such has no aims. Only persons, parents, and teachers, etc. have aims,
not an abstract idea like education. […]. Since growth is the characteristic of life,
education is all one with growing; it has no end beyond itself. The criterion of the
value of school education is the extend in which it creates a desire for continued
growth and supplies means for making the desire effective in fact. (Dewey, 1916: 114,
58 citeret i Hanghøj, 2008: 39).

I min forståelse af spil med læringspotentialer er jeg således inspireret af amerikansk såvel som
dansk spilforskning, der ser spil i relation til Deweys pragmatiske tilgang til læring. Som nævnt er
det ofte computerbaserede spil, der danner afsæt for forskning på området, men jeg hæfter mig ved,
at bl.a. Gee fremhæver, at det ikke (nødvendigvis) er spillene i sig selv, der er det afgørende for, om
der kan finde læring sted, men læringspotentialerne, der kan og bør overføres til andre
sammenhænge. I nærværende forskningsprojekt er mit spilmæssige udgangspunkt et historisk
rollespil, altså et analogt spil, hvor der ikke indgår digitale elementer, og hvor eleverne
nødvendigvis er fysisk tilstede i samme rum og med krop og sprog kommunikerer med hinanden.
Det er historisk forstået på den måde, at spillets storyline er centreret omkring en fortidig
begivenhed, som eleverne, i roller som aktører fra den tid, skal gennemspille. Jeg beskriver
rollespillet, der ligger til grund for mine undersøgelser i afsnit 1.2.2.1, men jeg uddyber i det
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følgende, hvad jeg forstår ved rollespil som spilgenre, og hvordan det relaterer sig til ovenstående
forståelse af spil med læringspotentialer.
1.2.1.1 Historiske rollespil som ”spilgenre”
Jeg anvender rollespil som en overordnet betegnelse for den type spil, jeg undersøger, og det er
kendetegnende for disse rollespil, dels at spillerne spiller en anden end sig selv, dels at spillerne er
fysisk tilstede og kommunikerer med hinanden, og dels at spillet er (overvejende) analogt. Jeg
anvender betegnelsen rollespil velvidende, at denne betegnelse sandsynligvis af nogen vil være
associeret med spil, hvor udklædning, kulisser, rekvisitter og andre ydre rammer er helt centrale for
spiloplevelsen. Jeg underkender ikke betydningen af sådanne ydre rammer for et rollespils
succesfulde gennemførelse, og de fysiske rammer i et rollespil kan sandsynligvis sammenlignes
med audiovisuelle effekter i computerbaserede spil, der i høj grad gør brug af sådanne virkemidler
til at understøtte spillernes oplevelser og indlevelse med henblik på at bære spillets narrativ frem
(Hanghøj, 2019). I min tilgang til rollespil har jeg dog fokus på betydningen af, at spillerne har
adgang til rollernes indre, såsom deres tanker, følelser og verdenssyn. Man kan sagtens forestille sig
rollespil, hvor der er fokus på både de ydre rammer og rollernes indre, ligesom man både kan have
rollespil, hvor enten det ydre eller det indre er i fokus. Jeg vil dog argumentere for, at
læringspotentialerne i rollespil, i hvert fald i faget historie, ligger i adgangen til rollernes indre,
særligt når det handler om udvikling af elevernes historiebevidsthed, jf. min gennemgang af og
definition på historiebevidsthed som historiedidaktisk begreb i kapitel 3 og 4. Jeg anvender således
en definition på rollespil, der vægter indlevelse i rollernes indre højt. Den finske rollespilsudvikler,
rollespiller samt forfatter bag artikler (2003; 2004, m.fl.) om rollespil, Mike Pohjola, definerer det
at rollespille som følger (min oversættelse):

At rollespille er at indleve sig i en karakters bevidsthed og at interagere med
karakterens omverden. […] At indleve sig i en karakter er at erfare, tænke og føle
igennem karakteren. (Pohjola, 2003: 34-35).

Rollespil handler således om, at spillerne indlever sig i deres rollers indre og igennem denne
indlevelse interagerer med andre aktører, spillet af de øvrige spillere, i spilscenariet. Spillerne
handler på vegne af de aktører, de spiller, og med udgangspunkt i aktørernes mere eller mindre
særegne tanker, følelser og verdenssyn. I forhold til historiske rollespil er aktørernes indre tæt
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forbundet med den tidsmæssige og kulturelle ”virkelighed”, som de levede i (altså spillets
udlægning af fortiden), og som påvirker deres tankemåder, motiver, verdensbilleder, værdigrundlag
og handlinger (Poulsen, 2015b)5.

I min tilgang til rollespil som spilgenre er jeg optaget særligt af to forhold. Dels er jeg optaget af
læringspotentialerne, som jeg forbinder med dét at spille en rolle, og dels er jeg, inspireret af
Dewey, optaget af læringspotentialerne forbundet med netop at være fysisk tilstede og
kommunikerende igennem spillet. Det første forhold vedrører den adgang til fortidige forhold, der
potentielt set ligger i det at spille en aktør fra fortiden. Ved at indleve sig i aktørens indre og agere
på vegne af aktøren kan eleverne potentielt set opnå en forståelse for sammenhænge mellem
menneskers forskellige sociokulturelle udgangspunkter og netop deres tankemåder, motiver,
verdensbilleder, værdigrundlag og handlinger. Dette understøtter endvidere, potentielt set, at
eleverne oplever en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, som jeg i forbindelse med mine
empiriske undersøgelser tillægger afgørende betydning for elevernes udvikling af
historiebevidsthed. Dette kunne også forekomme ved brugen af digitale spil, der har tilsvarende
fokus på aktørernes (altså rollernes) indre. Derimod mener jeg, at dét at eleverne spiller en rolle
netop i et (analogt) rollespil, hvor de er fysisk tilstede og sammen, kan bidrage til, at eleverne
oplever, at de er handlende og væsentlige. Det betyder, at de handler igennem spillet på vegne af en
aktør fra fortiden – i modsætning til undervisningssituationer, hvor de i højere grad oplever at være
(mere passive) modtagere af undervisning – og de er væsentlige, idet deres (aktørs) handlinger er
væsentlige både for spillets storyline og for dets gennemførelse (Dietz, 2019a). Jeg mener, at
elevernes oplevelser af at være handlende og væsentlige kan understøttes netop ved, at de er fysisk
tilstede i klasseværelset, idet de kan se, høre og mærke, at andre reagerer på og i forhold til deres
handlinger. Jeg ser dette i relation til bl.a. Deweys tilgang til krop og sprog, som vedrører det andet
forhold, som jeg er optaget af i min tilgang til rollespil, og som jeg gennemgår i det følgende.

Det andet forhold vedrører nemlig, som nævnt, læringspotentialerne forbundet med netop at være
fysisk tilstede og kommunikerende igennem spillet. Dewey ser sproglig deltagelse i sociale
fællesskaber som adgangsgivende og afgørende for læring samt for dét at skabe mening
(Brinkmann, 2006: 113-114). I kapitel 4 gennemgår jeg (bl.a.) Deweys teori om mening, og jeg
5

Begreberne indre og ydre er et begrebspar, som jeg låner fra historiedidaktiker Loa I. Bjerre, der, i sin ph.d.-afhandling fra 2019,
anvender begreberne indre og ydre historisk fremmede, når hun undersøger læremidler og undervisningssituationers repræsentationer
af fortiden (jf. Bjerre: 2019; Dietz, 2019a).
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peger på, at dét, at skabe mening, er en væsentlig del af historiebevidsthed. Ifølge Dewey kan
mening dog kun opstå igennem deltagelse i sociale praksisser, og her spiller både krop og sprog en
væsentlig rolle. For det første har mennesker en række instinktive reaktionsmåder, herunder
nonverbale koder, som vi er vant til at aflæse hos hinanden og reagere på. Men vi kan kun tillægge
disse reaktionsmåder bestemte betydninger ved netop at deltage i sociale praksisser og koble fx
bevægelser med handlinger og sprog. Derefter forsøger vi som individer at rekonstruere disse
reaktionsmåder og oplever andres modtagelse heraf (ibid.). Vi bruger således – og lærer igennem –
vores kroppe ved at formidle og afkode mening bl.a. igennem kropssprog men også igennem vores
verbale sprog, som Dewey tillægger særlig betydning. Mennesker kan nemlig ikke skabe mening
uden sprog. Det hænger sammen med, at sindet (som for Dewey udgør vores overordnede system af
mening, hvilket jeg uddyber i kapitel 4) opstår igennem sprog, og sprog er per definition socialt:
Meanings do not come into being without language, and language implies two selves involved in a
conjoint or shared undertaking (Dewey, 1925a: 299 citeret i Brinkmann 2013: 91). Det er igennem
sproget, at vi opnår adgang til meningssammenhænge (altså de sociale kontekster som vi indgår og
skaber mening i), og mening kan derfor ikke opstå uden sprog. Ifølge Dewey er mening noget, der
skabes igennem en undersøgelsesproces (eng. ’inquiry’), hvilket jeg også uddyber i kapitel 4, og
undersøgelse er, ifølge Dewey, social og sproglig. Dewey beskriver dette som følger:

Through speech a person dramatically identifies himself with potential acts and
deeds; he plays many roles, not in successive stages of life but in a
contemporaneously enacted drama. Thus mind emerges. (Dewey 1925a:170 citeret i
Brinkmann 2013: 91).

I min tilgang til rollespil vægter jeg således særligt, dels at eleverne spiller en anden end sig selv
med eksklusiv adgang til deres rolles indre, og dels at de er fysiske tilstede og kommunikerende
igennem spillet, idet det kan understøtte deres oplevelser af at være handlende og væsentlige og
deres forudsætninger for at skabe mening6.

1.2.2 Grundlag for udvælgelse af rollespillet og design af forløb
Undervisningsforløbet med rollespil er centreret omkring et rollespil om Kanslergadeforliget 1933,
som jeg har udviklet og designet. Spillet er således et analogt spil i modsætning til
6

I historiske rollespil skaber eleverne mening i forhold til en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden.
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computerbaserede spil. Forløbet er designet med udgangspunkt i et spil om Kanslergadeforliget,
som eksisterer i læremidlet På Spil i Historien (Dietz & Hvidberg, 2012). Jeg har dog foretaget
ændringer i det oprindelige spil baseret på mine erfaringer, dels fra min tid som lærer, hvor jeg
spillede spillet med elever i 8. og 9. klasse, og dels som forsker igennem nærværende
forskningsprojekts pilotstudie. Jeg har valgt netop dette rollespil af særligt to årsager. For det første
er udvalget af rollespil om fortiden, der egner sig til læringssituationer og netop vægter elevernes
adgang til fortidige aktøres indre, mig bekendt, begrænset. Der findes naturligvis andre rollespil,
der er mere eller mindre målrettet undervisning i historie, men jeg har ganske enkelt ikke kendskab
til rollespil, der i overvejende grad har fokus på fortidige aktørers indre, hvilket i praksis betyder, at
eleverne, som fortidige aktører, har et handlerum, der dog er betinget af aktørernes indre – altså
deres syn på verden – karakteriseret af en given fortid. For det andet – og dette udgør både en styrke
og en svaghed ved undersøgelsesdesignet – har jeg indgående kendskab til netop dette rollespil, idet
jeg er medudvikler af det, samt har spillet det utallige gange både med elever og lærere. Det
betyder, at jeg kender spillets storyline og roller samt har erfaringer med, hvordan det kan spilles i
praksis. Dette kan ses som en styrke ved undersøgelsesdesignet, idet mit indgående kendskab til
spillet, under min indsamling af empirien, bidrog til, at jeg dels fysisk kunne placere mig mest
hensigtsmæssigt under mine observationer igennem undervisningsforløbet, og dels med ret stor
sikkerhed kunne følge elevernes fortællinger både igennem spillet men også efter spillet, hvor de
under interviewene fortalte om spillet, dets storyline og de forskellige aktører. Det er også min
oplevelse, at jeg kunne bidrage positivt i forhold til spillets gennemførelse, da lærerne ganske enkelt
kunne spørge mig, hvis de var i tvivl om spillets forløb eller indhold undervejs. Det betød, at spillet
i de forskellige klasser fik de bedst mulige forudsætninger i forhold til dets praktiske
gennemførelse, således at praktiske udfordringer og tvivlspørgsmål i udgangspunktet ikke var det,
der kom til at påvirke elevernes oplevelser og udbytte af spillet.

Samtidig kan det, at jeg undersøger et spil, som jeg selv har udviklet, naturligvis også udgøre en
væsentlig udfordring i forhold til forskningsprojektets analyser. Dels er det muligt, at min ”støtte” i
forhold til den praktiske gennemførelse af spillet i klasserne, altså at lærerne kunne spørge mig til
råds undervejs, har dæmmet op for nogle praktiske udfordringer, der muligvis vil være forbundet
med at spille et rollespil med en klasse for første gang. Desuden er min tilgang til rollespillet farvet
af mange positive oplevelser med spillet, der ligger forud for forskningsprojektet, hvilket
uundgåeligt også har påvirket min tilgang til spillet igennem projektet. Det er således muligt, at jeg
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overførte min egen positive tilgang til rollespil i historieundervisningen, og dette spil i særdeleshed,
til de deltagende lærere, der (måske derfor) gik ind i spillet med en tilsvarende positiv attitude og
muligvis påvirkede elevernes oplevelser af spillet. I forlængelse heraf vil jeg dog påpege, at jeg
tilsvarende har udviklet undervisningsforløbet uden spil, forstået på den måde, at jeg har re-designet
et eksisterende forløb, som jeg opfatter som et kvalitetsstærkt forløb, og hvor jeg i re-designet har
vægtet elevernes mulighed for indlevelse og kreative udfoldelse. Jeg havde således tilsvarende en
positiv opfattelse af også det forløb. Desuden har der i de sidste mange år, i blandt skoleforskere og
-praktikere, været stigende fokus på spils kvaliteter i forhold til læring, og det var min fornemmelse,
at lærerene, der deltog i begge forløb, var positive overfor dét at spille i undervisningssituationer.

I det følgende afsnit beskriver jeg undervisningsforløbet med rollespil

1.2.2.1 Undervisningsforløbet med rollespil
Titlen på rollespillet er ”Kanslergadeforliget 1933”. Rollespillet er, som nævnt, en videreudviklet
version af rollespillet ”Kanslergadeforliget 1933”, skrevet af undertegnede i samarbejde med lærer
og historiker Liselotte Hvidberg og udgivet i læremidlet På Spil i Historien i 2012 på Forlaget
Meloni. Spillet findes på s. 54-67. Rollespillet handler om den økonomiske krise i 1930’erne, og
hvordan den påvirkede forskellige mennesker dengang. I spillet skal spillerne finde løsninger på,
hvordan Danmark bedst kommer ud af den økonomiske krise. Spillerne skal påtage sig roller som
personer fra den tid, og de skal handle på vegne af de personer, de spiller. På listen over roller
findes de politikere, der var til stede under mødet hos daværende statsminister Thorvald Stauning
samt fire borgere, der skal forestille at være repræsentative for forskellige samfundsgrupper på det
tidspunkt. Tekstmæssigt består spillet som læremiddel af en elevtekst/baggrundstekst på ca. en A4side, der har til hensigt at give eleverne en indføring i, hvad der lå til grund for den økonomiske
krise. Eleverne arbejder med denne tekst i starten af forløbet. Derudover indeholder spillet som
læremiddel rollekort med detaljerede beskrivelser af de 15 forskellige roller, samt en punktopstillet
oversigt over det Kanslergadeforlig, som politikerne i 1933 kom til enighed om. Dette ”endelige”
Kanslergadeforlig arbejder eleverne med i sidste del af forløbet.

Eleverne får tildelt roller, som de varetager alene eller sammen med en eller to klassekammerater
afhængigt af elevantal i klassen. Spillet udgør et historisk scenarie, som i læreplanen for historie
defineres som en metode til at gøre sig praktiske erfaringer, give indsigt i historien, samt give
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eleverne muligheder for identifikation (Poulsen & Petersen, 2015: 60). Spillet er designet med
henblik på, at alle elever deltager som de fortidige aktører, de spiller. Selve spillet er inddelt i tre
faser, men undervisningsforløbet har desuden en indledende fase og en afsluttende fase. Figur 1
viser, hvordan undervisningsforløbets forskellige faser er fordelt på lektionerne. Jeg uddyber de
forskellige faser efter figuren.
Figur 1 Lektionsplan for undervisningsforløb med spil
Fase

Lektion

Indhold

1. fase

1. og 2. lektion

Introduktion til tidsperioden, arbejde med elevernes baggrundsforståelse,
herunder elevtekst/baggrundstekst. Rollefordeling og arbejde med rollerne.

2. fase

2. lektion (ca. 30

Første del af dilemmaspillet spilles: Borgermødet, hvor de fire borgere

minutter)

præsenterer sig selv, deres livssituationer, holdninger og ønsker for
fremtiden.

3. fase:

3. og 4. lektion

Anden del af dilemmaspillet spilles:
Mødet i Kanslergade, hvor politikerne præsenterer sig selv, deres
holdninger og ønsker til et forlig.
Tredje del af dilemmaspillet spilles:
Forhandlinger i mindre grupper samt afstemning i klassen, hvor klassens
eget Kanslergadeforlig vedtages.

4. fase

5. og 6. lektion

Præsentation og diskussion af klassens forlig sammenlignet med
Kanslergadeforliget 1933. Refleksionsarbejde.

Undervisningsforløbet er, som nævnt, inddelt i fire faser. Den første fase er en indledende fase, hvor
eleverne introduceres til undervisningsforløbet, læser elevteksten som baggrund og får udleveret
deres roller, som de arbejder med. Elevteksten/baggrundsteksten beskriver krisen i 1930’erne, og
hvordan den opstod i USA som følge af krakket på Wall Street og bredte sig videre til Europa,
herunder Danmark. Det er op til læreren, hvordan der arbejdes med teksten, og jeg oplevede under
mine observationer, at lærerne i de forskellige klasser havde forskellige tilgange7. Elevernes arbejde
med deres rollebeskrivelser tager afsæt i et udleveret ark under overskriften arbejd med din rolle,
der har til hensigt at understøtte eleverne i at forstå deres roller. På dette ark er der også spørgsmål
til baggrundsteksten/elevteksten. I den anden og tredje fase finder selve rollespillet sted, og det er
inddelt i tre dele. Den fjerde fase er en refleksionsfase, hvor eleverne træder ud af rollerne og
arbejder reflekterende med rollespillet, klassens Kanslergadeforlig og Kanslergadeforliget fra 1933.

7

I én klasse læste én elev hele teksten op for resten af klassen, i én klasse læste læreren hele teksten op for klassen, i de øvrige
klasser læste eleverne teksten individuelt eller i grupper.
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Rollespillets tre dele finder sted i undervisningsforløbets anden og tredje fase. I det følgende
beskriver jeg spillets dele og indhold. Den første del er et Borgermøde. Det er et fiktivt møde, som
potentielt set kunne have fundet sted i 1933. Det skal forestille at finde sted aftenen før mødet i
Staunings lejlighed i Kanslergade, hvor politikere fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og
Venstre mødtes og indgik et bredt forlig over midten af dansk politik med henblik på at få Danmark
ud af den økonomiske krise. Borgermødet finder sted på det lokale rådhus (i en dansk by). På
Borgermødet beskriver fire fiktive borgere med forskellige udgangspunkter deres situationer, som
de oplevede dem, med fokus på krisens påvirkning af deres liv. Det er hensigten i forhold til spillets
storyline, at de fire borgere skal repræsentere fire forskellige vinkler på den økonomiske krise med
henblik på at give eleverne adgang til et ”nuanceret” billede på krisen, idet den påvirkede
forskellige mennesker forskelligt, og disse havde forskelligartede løsningsmodeller i sigte.

De fire borgere, der sidder i et panel og fremlægger efter tur, består af en arbejder (Alfred Jensen),
en fabriksejer (Carl Christian Møller), en landmand (Marius Madsen) og en enke (Kirstine Nielsen).
Imens panelet fremlægger, lytter de øvrige elever, som har fået roller som de politikere, der reelt var
til stede i statsminister Staunings lejlighed i Kanslergade den aften i 1933, da forliget blev indgået.
Disse elever stiller spørgsmål til panelet, ligesom der er en journalist tilstede, som har til opgave at
skrive en artikel (eller et par linjer) om mødet til næste dags udgave af Dagbladet. Hensigten med
Borgermødet er, at eleverne får indblik i tidsperioden og adgang til flere perspektiver på livet i 1933
– herunder nogle af de problemstillinger, der var i samfundet i 1933 – og hvordan forskellige
borgere var påvirkede af den økonomiske krise, og hvordan de ønskede den løst. Journalisten
præsenterer afslutningsvis forsamlingen for sin vinkel på artiklen.

Efter Borgermødet går spillets anden del i gang, og scenen skifter til Kanslergade. Der skal
forestilles at være gået en dag siden Borgermødet. Statsminister Stauning har indkaldt til krisemøde
i sin private lejlighed. Til stede ved mødet er de 10 politikere, inklusive Stauning selv, der reelt
deltog ved mødet i 1933. Det drejer sig om følgende 10 politikere:


Fra Socialdemokratiet: Statsminister Thorvald Stauning, folketingsmedlem Niels Fisker,
landbrugsminister Kristen Bording, og handels- og industriminister Christian Nielsen
Hauge.
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Fra Venstre: Tidligere statsminister og (daværende) landsformand for Venstre Thomas
Madsen-Mygdal, folketingsmedlem Oluf Krag og folketingsmedlem og formand for
Landboforeningerne Henrik Hauch.



Fra Det Radikale Venstre (som det Radikale Venstre hed dengang): Indenrigsminister Bertel
Dahlgaard, folketingsmedlem Niels Frederiksen og udenrigsminister Peter Munch.

Eleverne, der har fået roller som politikere, skal nu præsentere sig selv, deres holdninger og
løsningsforslag efter tur. Det er Stauning, der styrer mødet (med hjælp fra læreren), og når alle har
præsenteret sig, skal borgerne og journalisten stille spørgsmål, ligesom politikerne kan diskutere
med hinanden.

Herefter leder læreren en proces, hvor alle elever, som de personer de spiller, skal finde sammen
med meningsfæller i udvalgsgrupper og forhandle sig frem til deres bud på et Kanslergadeforlig.
Både politikere, borgere og journalisten deltager i denne proces. Borgerne og journalisten har under
politikermødet i ”Kanslergade” haft mulighed for at lytte til politikernes forskellige holdninger samt
stille uddybende spørgsmål med henblik på at danne sig en fornemmelse af, hvilke politikere de
mest hensigtsmæssigt skal gå i forhandlinger med. Hver gruppe præsenterer sit udspil til et
Kanslergadeforlig for de øvrige grupper. Der finder herefter en afstemning sted, der fører til, at
klassen finder frem til deres fælles bud på et Kanslergadeforlig. Stauning læser klassens
Kanslergadeforlig op, og spillet afsluttes.

I undervisningsforløbets fjerde fase (den afsluttende fase) finder en refleksionsproces sted, hvor
eleverne træder ud af deres roller og arbejder analyserende og reflekterende med at sammenligne
klassens Kanslergadeforlig med det reelle forlig fra 1933. Læreren leder en proces med
udgangspunkt i en række refleksionsspørgsmål, som findes i undervisningsmaterialet. Denne fase er
ens for begge undervisningsforløb.

1.2.3 Grundlag for udvælgelse af forløb uden spil og design af forløb
Undervisningsforløbet uden spil tager afsæt i et eksisterende forløb fra læremidlet Historie 8
(Poulsen, 2014), som er en del af en historiebogsserie fra Gyldendal. Forløbet er skrevet af
historiedidaktikeren Jens Aage Poulsen og har titlen Krise og kaos / Danmark i 1930’erne. Forløbet
findes på side 94-117 i bogen. Forløbet består af tekst og kilder med arbejdsspørgsmål til kilderne. I
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forskningsprojektet arbejder jeg, som nævnt, case-baseret, og undersøger således elevers udvikling
af historiebevidsthed i forbindelse med undervisning igennem to forskellige forløb.
Undervisningsforløbet uden spil har jeg valgt ud fra en præmis om, at det skal være repræsentativt
for undervisning i faget historie, når undervisningen netop ikke var centreret omkring rollespil. I
min udvælgelse vurderede jeg, at læremidlet kan siges at være repræsentativt for den undervisning,
der finder sted i faget. Det gjorde jeg dels med afsæt i, at det er solgt i seks oplag, hvilket kan pege i
retning af, at det er solgt til og anvendt på mange danske skoler, og dels med afsæt i rapporten
Historiefaget i Fokus fra 2015, hvor eleverne bl.a. giver udtryk for, at undervisningen i faget ofte er
baseret på læsning af tekster i læremidler og arbejdet med disse (Knudsen & Poulsen, 2015). Mine
antagelser omkring læremidlets repræsentative karakter understøttedes desuden af, hvad eleverne
igennem mine interviews med dem, fortalte mig om, hvad de plejede at lave i
historieundervisningen. Eleverne i samtlige otte klasser samt i pilotklassen fortalte, at
undervisningen i historie i overvejende grad tog udgangspunkt i læremidler bestående af tekster og
kilder, der skulle læses af eleverne og derefter gennemgås/diskuteres i fællesskab, i grupper eller
skriftligt8. Læremidlet Historie 8 kan på den baggrund siges at være repræsentativt for den form for
undervisning, der finder sted i faget historie, hvis der ikke arbejdes med fx rollespil. Set i
modsætning til undervisning med spil har denne form for undervisning mere instruktivistisk
karakter, hvilket vil sige, at eleverne i undervisningen (i højere grad) positioneres som modtagere af
undervisning og information – formidlet til dem via lærer og læremiddel – og ikke i udpræget grad
som medproducenter og formidlere af information (Sawyer: 2006: 1-4). Det har dog været vigtigt
for mig at designe begge forløb, så de på én gang adskilte sig markant fra hinanden og samtidig i
nogen grad var ens. Jeg har således føjet aktiviteter til undervisningsforløbet uden spil, der i højere
grad har til hensigt at positionere eleverne som medproducenter og formidlere af information.
Forløbene adskiller sig således fra hinanden primært, fordi det ene er spil-baseret, og det andet er
centreret omkring ikke spil-baserede aktiviteter. Eleverne spiller således ikke roller som aktører fra
fortiden i sidstnævnte. Dét, forløbene har tilfælles, er særligt det fortidsmæssige indhold, som er
genstand for undervisning, altså den økonomiske krise i 1930’erne og Kanslergadeforliget 1933,
samt den sidste del af undervisningen, som består af refleksion og perspektivering. I denne del
8

Eleverne gav primært udtryk for, at de undervisningsmaterialer, som de arbejdede med, var lærebøger eller internetbaserede
webportaler. (Elever i) én klasse gav udtryk for, at de spillede rollespil engang imellem, hvilket de godt kunne lide, og (elever i) én
klasse gav udtryk for, at de havde spillet ét rollespil i historieundervisningen. (Elever i) én klasse gav udtryk for, at de havde spillet
rollespil i forbindelse med et museumsbesøg én gang. Elever i flere klasser gav udtryk for, at undervisningen også kunne være
centreret omkring film. Eleverne i én klasse fortalte om en struktur på deres historieundervisning, de kaldte Læringsrum, hvor al
undervisning i historie foregik som opgaver stillet skriftligt af læreren, og som eleverne tilgik elektronisk, besvarede skriftligt, fik
karakterer for - og afhængigt af, hvordan de klarede sig, kunne de bevæge sig videre til sværere skriftlige opgaver, som kunne udløse
højere karakterer.
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bliver eleverne i begge forløb bedt om at forholde sig til de samme refleksions- og
perspektiveringsspørgsmål. Begge forløb er desuden designet til at strække sig over seks lektioner.
Men dét, jeg ydermere har lagt vægt på i designet af forløbet uden spil, har været elevernes
mulighed for indlevelse i fortidige aktørers perspektiver på livet i 1930’erne. Det har jeg med
henblik på bedre at kunne ”sammenligne” dette forløb med det spilbaserede undervisningsforløb,
hvor eleverne potentielt set, igennem de aktører de spiller og spillets storyline, har
flerperspektiveret adgang til den givne fortid. Som det vil fremgå af min gennemgang og definering
af et teoretisk funderet historiebevidsthedsbegreb, jf. kapitel og 4, tillægger jeg elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden (bekymring for og optaget af noget eller nogen i fortiden)
betydning i forhold til deres udvikling af historiebevidsthed, og jeg ser en sammenhæng mellem
elevernes muligheder for indlevelse i og forståelse for aktørers sociokulturelle forudsætninger og
netop deres følelsesmæssige tilknytning til en given fortid. Jeg har således re-didaktiseret forløbet
uden spil med henblik på netop at give eleverne mulighed for at indleve sig i forskellige gruppers
og personers perspektiver på samfundet i perioden omkring Kanslergadeforliget. Der er i forløbets
aktiviteter ikke tale om at påtage sig en rolle som aktører fra tiden, som eleverne gør i
undervisningsforløbet med rollespil, men eleverne skal læse og arbejde med forskellige tekster, fx
om, hvordan det var at leve henholdsvis på landet og i byen, ligesom eleverne skal arbejde med
selve Kanslergadeforliget ud fra, hvilke grupper i samfundet forliget særligt kom til gavn og
hvordan. Jeg arbejder således ud fra læremidlets grundstruktur, hvilket betyder, at det er de tekster
og kilder, som læremidlet stiller til rådighed, som eleverne skal arbejde med. Jeg ændrer dog på
nogle af opgaverne, således at eleverne skal arbejde mere ”indlevende”, ligesom jeg forsøger at
skabe nogle aktiviteter, der lægger op til, at eleverne arbejder kreativt, fx med at udarbejde et
produkt, og gruppebaseret. Mine ændringer i forhold til det originale indhold skal ikke ses som
kritik af læremidlet, men blot som et forsøg på at ”sidestille” de to forløb i forhold til elevernes
mulighed for indlevelse og deres oplevelse af et følt problem, der relaterer sig til fortiden, som står
centralt i det historiebevidsthedsbegreb, som mine undersøgelser tager afsæt i, jf. kapitel 4. I det
følgende beskriver jeg forløbet uden spil.

1.2.3.1 Undervisningsforløbet uden rollespil
Forløbet er inddelt i fire faser. Figur 2 viser, hvordan undervisningsforløbets forskellige faser er
fordelt på lektionerne. Jeg uddyber de forskellige faser efter figuren.
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Figur 2: Lektionsplan for undervisningsforløb uden spil
Fase

Lektion

Indhold

1. fase

1.-2. lektion

Introduktion til perioden med en kort film.
Elever læser ”trigger”-tekst: Personlig beretning om Charles Nielsen og
skyderiet i Folketinget.
Elever læser baggrundstekst om krisen og udarbejder produkter i grupper.
Opsamling.

2. fase

3.-4. lektion

Halvdelen af eleverne læser om livet på landet og den anden halvdel læser
om livet i byen. Eleverne præsenterer for hinanden på tværs af grupper.
Eleverne arbejder med datidens politiske partier i grupper. Præsenterer for
hinanden. Opsamling.

3. fase

5.-6. lektion

Eleverne læser om mødet i Kanslergade og forliget. Eleverne arbejder med
spørgsmål og kilder i læremidlet.
Refleksionsarbejde (samme som spil-klasserne).

I undervisningsforløbets første fase bliver eleverne introduceret for selve undervisningsforløbet og
for tidsperioden. Der lægges op til, at eleverne ser en kort film om den økonomiske krise og
Kanslergadeforliget, som ligger på Clio Onlines undervisningsportal til historie. Dette er således en
tilføjelse i forhold til det oprindelige undervisningsforløb i læremidlet9. Eleverne læser herefter
teksten Ballade i Gaden i Histore 8 (s. 94-95), som er en personlig beretning om den arbejdsløse
arbejder, Charles Nielsen, og et skyderi, der fandt sted i Folketingssalen på Christiansborg i
december 1930. Teksten er fra forfatterens side tænkt som en ”trigger”, der skal vække
nysgerrighed og interesse hos eleverne. I denne fase skal eleverne også i grupper læse teksten
Baggrund (s. 97-99) og i grupper udarbejde ’produkter’, der illustrerer årsager og følger af den
økonomiske krise. Produkterne kan udarbejdes fx som skue- eller rollespil, plancher, genstande,
grafer, hjemmesider eller andet kreativt. Elevernes udarbejdelse og anvendelse af produkter er i tråd
med den måde hvorpå, eleverne skal arbejde bl.a. i forbindelse med folkeskolens 9. klasseprøver i
historie, samfundsfag og kristendomskundskab, hvor udarbejdelse af et produkt er en obligatorisk
del af prøven (Børne- og Undervisningsministeriet, Prøvevejledning august 2018). Eleverne
præsenterer deres produkter for hinanden i klassen.

I undervisningsforløbets anden fase deles klassens elever i to grupper, der igen deles i mindre
grupper. Eleverne læser to forskellige tekster fra materialet. Den ene tekst handler om livet på
9

Samtlige skoler, der deltog i forskningsprojektet, havde adgang til Clio Online, og jeg kunne således også inkorporere elementer fra
Clio Onlines portaler.
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landet og hedder Krise for dansk landbrug (s.100-103), mens den anden handler om livet i byen og
hedder Livet i byen (s. 105-110). Eleverne deler derefter i mindre grupper den indsigt, de har opnået
igennem arbejdet med teksterne, således at elever, der har arbejdet med livet i byen deler med
elever, der har arbejdet med livet på landet og omvendt. I denne fase arbejder eleverne, ligeledes i
grupper, også med de forskellige politiske partier, som udgjorde det danske folketing i 1933. Her
arbejder grupperne med hver deres parti og deler efterfølgende deres indsigter med de øvrige
grupper i plenum. Denne aktivitet er en tilføjelse til det oprindelige læremiddel, og eleverne skal
tage afsæt i den del af Clio Onlines forløb om Kanslergadeforliget, som netop indeholder opgaver
om de politiske partier i det danske folketing i 1930’erne. Hensigten med denne aktivitet er primært
at give eleverne en adgang til at forstå forskellige politiske perspektiver på krisen i 1930’erne.
Denne tilføjelse skal ses i sammenhæng med, at eleverne, der spiller rollespil, har denne adgang i
kraft af, at der er elever, der decideret spiller roller som politikere.

I den sidste og tredje fase arbejder eleverne med teksten Kanslergadeforliget (s. 112-116) og
diskuterer i grupper, hvorledes de forskellige tiltag i forliget gavnede (eller eventuelt det modsatte)
forskellige grupper i samfundet i tiden efter. Herefter arbejder eleverne med tre forskellige kilder
med afsæt i læremidlets spørgsmål til kilderne (s. 117). Forløbet afsluttes med refleksionsarbejde,
der svarer til det, som spil-klasserne foretager.

1.2.4 Grundlag for at arbejde case-baseret
Nærværende forskningsprojekt er et kvalitativt studie, der, som nævnt, har til hensigt at undersøge
sammenhænge mellem anvendelsen af rollespil i historieundervisningen og udvikling af
historiebevidsthed hos eleverne. I overensstemmelse med projektets kvalitative karakter er det ikke
hensigten at bevise forhold omkring udvikling af historiebevidsthed på baggrund af mine fund i
studiet, ligesom der heller ikke er tale om effektmåling. Alligevel anvender jeg et case-baseret
undersøgelsesdesign, hvor jeg arbejder med afsæt i to forskellige cases, altså de to
undervisningsforløb, der adskiller sig i kraft deres forskellige design. Det gør jeg med henblik på
dels at kunne pege på faktorer, der i de to undervisningsforløb kan siges at understøtte udvikling af
historiebevidsthed hos eleverne, og dels med henblik på at bidrage til det historiedidaktiske
forskningsfelt som videnskabelig disciplin med et casestudie. Det gør jeg med afsæt i professor
Bent Flyvbjerg og hans tilgang til casestudier, i hvilken han netop argumenterer for, at en
videnskabelig disciplin uden et stort antal omhyggeligt udførte casestudier er en disciplin uden
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systematisk produktion af eksemplarer, og en disciplin uden eksemplarer mangler gennemslagskraft
(Flyvbjerg, 2010: 463). Set i relation til Flyvbjergs beskrivelser af forskellige typer af cases (ibid.:
475) har jeg, i min udvælgelse af cases (som i praksis handler om min udvælgelse af læremidler og
design af undervisningsforløb), arbejdet ud fra hans principper om ekstreme cases, der kan bidrage
til, at generaliserbarheden i et forskningsprojekt øges – på trods af dets kvalitative karakter (ibid.:
473). Jeg uddyber i det følgende hvordan og hvorfor, jeg arbejder casebaseret.

I henhold til Flyvbjerg er det netop muligt at anvende casestudier til dét, han kalder, fuldt udviklede
forskningsprojekter (ibid.: 463), og i artiklen Fem Misforståelser om Casestudiet (ibid.) undersøger
og afkræfter han netop misforståelser angående casestudiet som forskningsmetode. Flyvbjerg
tilslutter sig den gængse opfattelse af casestudiet som forskningsmetode, som beskrives som den
detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel (ibid.: 464 med reference til Abercrombie, Hill &
Turner, 1984: 34), men han er ganske uenig i, at casestudiet ikke kan give pålidelig information om
klassen i bredere forstand (Flyvbjerg, 2010: 464). De fem misforståelser, som Flyvbjerg diskuterer,
knytter an til den kritik, der ofte er rettet imod casestudiet som videnskabelig metode, idet kritikken
særligt retter sig imod metodens teori, pålidelighed og validitet. Misforståelserne handler, ifølge
Flyvbjerg, kort fortalt om, at:

(1) teoretisk viden er mere værdifuld end praktisk viden; (2) man ikke kan
generalisere ud fra enkelttilfælde, og derfor kan enkeltstående casestudier ikke
bidrage til videnskabelig udvikling; (3) casestudiet egner sig bedst til udvikling af
hypoteser, mens andre metoder er mere velegnede til tese-test og teoridannelse; (4)
casestudiet har tendens til verifikation; og (5) det er ofte vanskeligt at sammenfatte
konkrete casestudier. (ibid.: 463).

I henhold til Flyvbjerg er det bl.a. de erfaringer med enkelttilfælde, der kan komme ud af et
casestudie, samt casestudiets tætte forbindelse med virkelige situationer og dets detaljerigdom, der
netop giver casestudiet en status af at være et videnskabeligt studie og ikke ”blot” et pilotstudie
(ibid.: 466, 467). Jeg bemærker i den sammenhæng særligt Flyvbjergs fokus og vægtning af
udvælgelsen af cases. Et solidt casestudie fordrer nemlig en solid udvælgelse af cases, og Flyvbjerg
anvender, som nævnt ovenfor, begrebet ekstreme cases (eller atypiske cases) som betegnelse for
typer af cases, der øger mulighederne for faktisk at generalisere omkring et givet fænomen selv i
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kvalitative studier (ibid.: 473). Ekstreme cases kan nemlig give adgang til de dybere årsager til et
givet problem, idet de ofte giver mere information, fordi de inddrager flere aktører og flere basale
mekanismer i den studerede situation. Generaliserbarheden hænger således sammen med
udvælgelsen af cases, og Flyvbjerg peger på, at repræsentative eller tilfældigt udvalgte cases ikke
nødvendigvis er den mest velegnede strategi i denne sammenhæng, idet disse ikke er de mest rige
på information, men i højere grad kan give adgang til problemets symptomer og den hyppighed,
hvormed den forekommer (ibid.).

Set i sammenhæng med mine undersøgelser i nærværende forskningsprojekt er jeg således
inspireret af Flyvbjergs forståelse af ekstreme cases og de muligheder, der ligger i denne tilgang til
forskning. Med afsæt i Flyvbjergs forståelse kan mine cases siges at være ekstreme, idet de adskiller
sig grundlæggende fra hinanden i kraft af undervisningsforløbenes forskellige omdrejningspunkter.
Hvor det ene undervisningsforløb er centreret omkring et rollespil, tager det andet afsæt i ikke-spilbaserede aktiviteter. Desuden bidrager det fokus, jeg specifikt har på udvikling af
historiebevidsthed, til at kategorisere mine cases som ekstreme. Det hænger sammen med, at jeg
netop samler så meget information omkring elevernes udvikling af historiebevidsthed i begge cases
med det formål at kunne fremhæve specifikke tegn på udvikling af historiebevidsthed, der knytter
an til elementer, der er ejendommelige for de respektive ekstreme cases. Med andre ord er det
hensigten, at de to undervisningsforløb skal adskille sig i tilstrækkelig grad til, at jeg kan knytte
elevernes udvikling af historiebevidsthed an til specifikke elementer ved de to forløb.

Det er således ikke de to undervisningsforløb hver for sig, der er ekstreme cases. Der er tale om
ekstreme cases, fordi de grundlæggende adskiller sig i deres spil-/ikke-spil-baserede tilgang som
undervisningsforløb i historie, men at de begge potentielt set giver eleverne adgang til indlevelse i
fortidige perspektiver. Særligt læremidlet Historie 8, som undervisningsforløbet uden spil tager
afsæt i, kan, som jeg har været inde på, isoleret set siges at være repræsentativt for læremidler i
historieundervisningen. Det ekstreme i forhold til dette undervisningsforløb som case skal således
ses dels i min re-didaktisering af materialet og dels i kontrasten til undervisningsforløbet med spil.
Jeg har, som nævnt, re-didaktiseret/tilføjet nogle opgaver, mens andre består, således at eleverne
igennem arbejdet med opgaverne får ”adgang” til at forstå fortidige aktører og deres perspektiver på
fortidige problematikker, men med afsæt i de tekster og kilder, der er tilgængelige i repræsentative
læremidler til historie.
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Som nævnt er det ikke mit formål med forskningsprojektet at bevise, hvordan udvikling af
historiebevidsthed hos eleverne i forbindelse med anvendelsen af rollespil manifesterer sig, men jeg
er alligevel opmærksom på de muligheder, der ligger i at styrke generaliserbarheden ved
anvendelsen af ekstreme cases i mit bidrag til et videnskabeligt forskningsfelt (ibid.: 473). I
Flyvbjergs tilgang til ekstreme cases kan generaliserbarheden styrkes i kraft af mængden af og
dybden i informationer om et givet fænomen, som netop ekstreme cases giver adgang til. I relation
til nærværende forskningsprojekt som casestudie med afsæt i ekstreme cases kan
generaliserbarheden, hvis en grad af generalisering skal komme på tale, ses i mine undersøgelser på
følgende måde: Hvis elever, der er blevet undervist på én måde (case a) i modsætning til en anden
måde (case b) gør/siger sådan (handling/udsagn x), så vil andre elever, der bliver undervist på
samme måde (som i case a), også gøre/sige sådan (handling/udsagn x), fordi mængden og dybden
af information omkring både case a og case b samt handling/udsagn x validerer koblinger mellem
cases og handling/udsagn.

1.3 De deltagende klasser og deres lærere
Formålet med at arbejde ud fra et case-baseret undersøgelsesdesign har således været at placere
eleverne i læringsprocesser, som gjorde det muligt for mig at observere, hvilke faktorer i de to
undervisningsforløb, der tyder på at have indflydelse på elevernes udvikling af historiebevidsthed.
De deltagende elever i de to forløb er sammenlignelige i den forstand, at de er udskolingselever10 på
folkeskoler forskellige steder i Danmark. De har i udgangspunktet alle modtaget undervisning i
faget historie fra 3. klasse. Figur 3 nedenfor viser en oversigt over de otte deltagende klasser i
forhold til antallet af elever i klasserne, samt antallet af interviews, der indgår i mit datasæt11.
Overordnet set deltog én klasse fra en skole i Jylland, to klasser fra skoler på Syd- og Vestsjælland,
én klasse fra en skole på Amager og fire klasser fra skoler i hovedstadsområdet. Navne på skoler,
klasser, elever og lærere er opdigtede af hensyn til anonymisering.

10

Syv 9. klasser og én 8. klasse.
Mit datasæt referer til de interview, som er transskriberede og kodet, og som danner grundlag for den teoretisk tematiske analyse i
kapitel 5.
11
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Figur 3: Oversigt over deltagende klasser og interviews
Skole

Vestskolen

Antal elever deltog i

Antal interviews
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der indgår i datasæt
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15

7

5 (71,4 %)

11 (73,3 %)

16

9

4 (44,4 %)

8 (50 %)

20

10

4 (40 %)

8 (40 %)

23

9

5 (55,6 %)

13 (56,5 %)

74 elever deltog i

35 interviews

18 interviews

40 elever indgår i

indgår i datasæt =

datasæt

51,4 %

= 54,1 %

(spil-klasse)
Forstadsskolen
(spil-klasse)
Strandskolen
(spil-klasse)
Byskolen
(spil-klasse)
Spil-klasser i alt:

forløb og interviews

Sydskolen

21

10

5 (50 %)

10 (47,6 %)

18

6

4 (66,7 %)

13 (72,2 %)

21

10

4 (40 %)

8 (38,1 %)

18

9

5 (55,6 %)

10 (55,6 %)

Ikke-spil-klasser i

78 elever deltog i

35 interviews

18 interviews

41 elever indgår i

alt:

forløb og interviews

indgår i datasæt =

datasæt

51,4 %

= 52,6 %

36 interviews

81 elever indgår i

indgår i datasættet

datasættet

(ikke-spil-klasse)
Nordskolen
(ikke-spil-klasse)
Storskolen
(ikke-spil-klasse)
Allé Skolen
(ikke-spil-klasse)

Interviews i alt:

152 elever deltog i

70 interviews

forløb og interviews

= 51,4 %
= 53,3 %

Empirien er indsamlet i perioden januar 2018 – april 2018, og jeg søgte aktivt efter klasser fra
august 2017. Jeg søgte via forskellige platforme og fora, herunder i et offentligt Facebook opslag,
på Skolekoms platform for historielærere og i sammenhænge, hvor jeg var i mundtlig såvel som
skriftlig kontakt med historielærere, ligesom jeg kontaktede en del fagpersoner personligt –
herunder skolelærere og -ledelser – som jeg kendte fra tidligere sammenhænge med henblik på at nå
ud i også deres netværk. Det resulterede i, at én lærer kontaktede mig via Facebook, to lærere
meldte sig i forbindelse med et kursus for historielærere, fire lærere fordi de havde hørt om
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projektet fra andre fagpersoner og én som respons på opslaget på Skolekom. Èn lærer sprang dog
fra i januar 2018. På daværende tidspunkt var det udfordrende at finde en ny klasse, hvilket
resulterede i, at jeg kontaktede en tidligere kollega, som med kort varsel indgik i projektet, dog med
en 8. klasse, hvor de øvrige klasser var 9.klasser. Hvad der afgjorde, om en klasse blev spil-klasse
eller ikke-spil-klasse, afhang ganske enkelt af, i hvilken rækkefølge jeg fik kontakt til lærerne. Det
var således de første fire lærere, som jeg fik kontakt til, hvis klasser blev spil-klasser. Af de
deltagende lærere var to kvinder og seks mænd, og aldersmæssigt fordelte de sig over et bredt
spænd fra start 30’erne til start 60’erne. Fælles for de deltagende lærere var, at de var interesserede i
forskningsprojektet og generelt så det som kilde til inspiration i forhold til deres undervisning i
faget. De var desuden utroligt åbne overfor at gøre deres bedste for at gennemføre
undervisningsforløbene, som jeg leverede dem, og de ytrede ikke behov for at lave noget om.
Lærerne talte udelukkende positivt om deres elever og lærergerningen generelt, ligesom jeg
oplevede under mine observationer af undervisningsforløbene og under interviewene med eleverne,
at der generelt var et tillidsfuldt forhold mellem lærere og elever.

Jeg holdt indledende møder med alle lærerne individuelt på deres respektive skoler. På møderne
gennemgik jeg projektet, herunder dets formål samt forløbene trin-for-trin. Jeg fortalte, at jeg
undersøgte to forskellige undervisningsforløb, henholdsvis med og uden rollespil, i forhold til
elevernes udvikling af historiebevidsthed. Jeg forsøgte at forklare så udførligt som muligt, hvordan
forløbene skulle gennemføres i praksis med afsæt i lærervejledningerne. Jeg blev enig med lærerne
om, at jeg skulle være til stede i klasserne som en ressource for dem, hvis de undervejs blev i tvivl
om noget i forhold til forløbenes gennemførelse. På møderne lavede vi tidsplaner for gennemførelse
af forløbene samt for elev- og lærerinterviews. Lærerne udviste enorm fleksibilitet i forhold til at få
forløb og interviews gennemført i de enkelte klasser.

1.4 Forstudie/pilotklasse
I oktober 2017 gennemførte jeg et forstudie i en 9. klasse, som jeg havde forbindelse til, på en skole
i Københavnsområdet. Klassen deltog i undervisningsforløbet med rollespil, og klassen kalder jeg
pilotklassen. Hensigten med at gennemføre et forstudie var at indhente erfaringer med spil-forløbet,
som kunne danne afsæt for eventuelle justeringer, dels af forløbet og dels i forhold til min
indsamling af empiri. Jeg indledte forstudiet med et møde med historielæreren af en varighed af ca.
en time. På mødet gennemgik jeg forløbet, og læreren fik udleveret undervisningsmaterialet.
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Forløbet strakte sig over to undervisningsgange af ca. tre lektioner. Jeg var til stede under hele
forløbet og tog notater samt videoobserverede hele forløbet. Efter forløbets afslutning interviewede
jeg samtlige elever. Der gik maximalt én uge fra forløbets afslutning og til, at alle elever var
interviewet. Jeg interviewede eleverne i grupper af to, tre eller fire elever. Jeg optog interviewene
på video samt på diktafon. Der var 19 elever i klassen. Jeg gennemførte syv interviews, heraf var
fire interviews med to elever, ét interview med tre elever og to interviews med fire elever. Jeg
transskriberede to interviews med i alt seks elever.

I forbindelse med forstudiet gjorde jeg mig værdifulde erfaringer i forhold til at gennemføre
forskningsprojektets empiriindsamling fremadrettet. Jeg gjorde mig særligt erfaringer i forhold til,
hvordan jeg mest hensigtsmæssigt kunne placere mig i forhold til at videoobservere og tage
feltnoter samtidig, ligesom jeg blev opmærksom på, at eleverne hurtigt dels accepterede, at jeg var
til stede i klasseværelset med et kamera, og dels inddrog mig som en form for ”lærerressource” ved
fx at stille mig spørgsmål af faglig karakter, hvis læreren var optaget. Jeg gjorde mig på den
baggrund overvejelser i forhold til min rolle som observerende forsker, hvilket jeg vender tilbage til
i kapitel 2.

Jeg blev endvidere i forbindelse med forstudiet opmærksom på, at min kommunikation med læreren
forud for forløbet havde afgørende betydning for, hvordan forløbet blev gennemført i praksis. Som
nævnt holdt jeg et indledende møde med læreren, hvor jeg gennemgik de forskellige faser. Men på
trods af, at jeg selv oplevede, at jeg fremhævede vigtigheden af fx klasseværelsets indretning i
forhold til elevernes oplevelser og indlevelse igennem spillet, lod det ikke til, at læreren vægtede
dette højt. Det resulterede i, at eleverne sad på deres sædvanlige pladser i klassen, da de gik i gang
med spillet, og altså ikke i grupper med partifæller og borgere. Elever, der var to om én rolle, lod
ikke til at være klar over, at de faktisk delte rollen, og de blev ikke bedt om at sætte sig sammen. De
arbejdede således med rollen hver for sig. Eleverne i klassen var endvidere vant til primært at
arbejde på bærbare computere, og eftersom jeg ikke havde fremhævet, under formødet, at jeg
prioriterede, at spillet blev gennemført analogt med en vægtning af sproglig og kropslig
kommunikation mellem eleverne, arbejdede eleverne i den indledende fase med baggrundstekst og
rollebeskrivelser individuelt og digitalt. Dette er på ingen måde en kritik af hverken læreren eller
eleverne, det kom blot til at udgøre en vigtig erfaring, som fik betydning bl.a. i forhold til min
kommunikation med lærerne fremadrettet. Jeg blev (heldigvis) opmærksom på, at det, der for mig
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er en naturlig måde at arbejde med spillet på, fx i forhold til at placere eleverne i arbejdsgrupper og
bede dem arbejde sammen om rollerne, (selvfølgelig) ikke nødvendigvis er den måde, en anden vil
arbejde med spillet på. Samtidig gav det mig også en indsigt i, at lærere (naturligvis) tolker
læremidler og undervisningsforløb ind i en forståelsesramme, der er betinget af deres egne
erfaringer med at undervise, deres erfaringer i forhold til de konkrete elever, samt hvad de er
optaget af på et givent tidspunkt. Læreren i pilotklassen var, som rigtig mange lærere på det
tidspunkt, givetvis meget optaget af at opstille mål for eleverne samt gøre disse tydelige for
eleverne. Derfor indledte læreren forløbet med en gennemgang af mål, som læreren havde opstillet
for forløbet. Det var der intet forkert i og ganske givet en påkrævet og væsentlig del af lærerens
professionelle ansvar, men det kickstartede spillet på en anden måde, end jeg havde forestillet mig.
Jeg havde forestillet mig en mere dramatisk iscenesættelse af et fortidigt scenarie. Det havde jeg
dog ikke formidlet videre til læreren, og jeg ved også nu, at selvom jeg netop havde formidlet
præcis, hvordan jeg forestillede mig, at forløbet skulle gennemføres, ville det langt fra være
ensbetydende med, at det var dét, der kom til at ske.

Jeg foretog ikke et forstudie af undervisningsforløbet uden spil. Det hang sammen med, at jeg
primært vægtede udviklingen af undervisningsforløbet med spil og at jeg oplevede tidsmæssige
udfordringer i forhold til at udvikle undervisningsforløbene, i forhold til at finde en udskolingspilotklasse mere, samt finde tid til at observere og gennemføre interviews i endnu en pilotklasse. I
retrospekt kunne det dog have gavnet også undervisningsforløbet uden spil, såvel som min rolle
som forsker, dels fordi eleverne i nogle ikke-spil-klasser oplevede et tidspres, fordi de oplevede, at
der simpelthen var for mange opgaver og aktiviteter, og dels fordi der var færre aktiviteter, der
foregik i ”plenum” i klassen, hvilket udfordrede mig i mine observationer af klasserne igennem
undervisningen.
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Kapitel 2: Metodologi
2.1 Introduktion til kapitlet
Forskningsprojektet er et kvalitativt casestudie centreret omkring to forskellige undervisningsforløb,
ekstreme cases, i relation til hvilke jeg undersøger udvikling af historiebevidsthed hos eleverne. I
forbindelse med min gennemgang af projektets undersøgelsesdesign i kapitel 1 har jeg uddybet,
hvad der ligger til grund for projektets case-baserede tilgang. I nærværende kapitel præsenterer jeg
mit empiriske grundlag samt uddyber mit incitament for særligt at lade mine empiriske
undersøgelser tage afsæt i elevinterviewene, som jeg undersøger i en teoretisk tematisk analyse. Jeg
beskriver endvidere i kapitlet det metodeteoretiske afsæt for min tematiske analyse, ligesom jeg
beskriver, hvordan jeg igennem kodning af mit datasæt har indkredset de temaer, som jeg analyserer
elevinterviewene med afsæt i.

2.2 Empiriindsamling
Min empiri er, som nævnt, indsamlet i perioden januar – april 2018. Empirien er omfangsrig, idet
den består af videoobservationer samt feltnoter fra mine observationer af undervisningsforløbene á
seks lektioner i otte klasser. Jeg har desuden interviewet samtlige elever såvel som lærerne efter
forløbene. Interviewene er ligeledes videofilmet. I tråd med casestudiet som metode har jeg vægtet
at indsamle så meget data som muligt i og om de to cases. Det har jeg ud fra den betragtning, at
casestudier skal give adgang til både dyb og bred viden om et felt med afsæt i studiets cases
(Flyvbjerg, 2010: 473), og studiets empiriske grundlag bør være så komplet som muligt:

The case study approach to qualitative analysis is a specific way of collecting data,
organizing data, and analyzing data. The purpose is to gather comprehensive,
systematic, and in-depth information about each case of interest. The starting point
for case analysis, then, is making sure that the information for each case is as
complete as possible. Case data consists of all the information one has about the case.
It includes all the interview data, the observational data, the documentary data,
impressions and statements of others about the case, and data over time – in effect, all
the information one has accumulated about the particular case or cases in question.
These are the raw data for case analysis, and can amount to a large accumulation of
information. (Patton: 1980: 303 citeret i Flyvbjerg, 1988: 1-2).
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Mine undersøgelser i nærværende forskningsprojektet adskiller sig dog fra casestudiets umiddelbare
induktive tilgang til dets empiriske data, hvor der er fokus på, at begreber, beskrivelser og analyser
vokser induktivt ud af dets cases (Flyvbjerg, 1988: 5). Casestudiets induktive karakter bunder i
overordnede intentioner om at lade beskrivelse og forståelse af den empiriske verden træde frem,
som den måtte eksistere for deltagerne i en studeret situation (ibid.). Men i praksis er en ren
induktiv empirisk tilgang i et studie af et fænomen ikke mulig, ifølge Flyvbjerg, der peger på, at
forskeren – ligesom deltagerne – på forhånd har et sprog, begreber og en faglighed, som i sig selv
vil virke strukturende i forhold til studiets undersøgelser (ibid.: 6-7). Forskere i casestudier bør dog
bestræbe sig på at trække i den induktive retning ved i så stor udstrækning at lade casen ’fortæller
sig selv’. Man får så se hvilke begreber, problemstillinger osv., der vokser ud af dette (ibid.: 7).
Som jeg beskriver senere i kapitlet, baserer mine undersøgelser i forskningsprojektet sig på en
teoretisk tematisk analyse af et udsnit af elevinterviewene (mit datasæt), og begreber og
problemstillinger ”vokser” således ud af datasættet indenfor en teoretisk defineret ramme, der
specifikt vedrører forskningsprojektets forståelse af historiebevidsthed som historiedidaktisk
begreb.

På trods af at indsamlingen af empiri i et casestudie bør være så komplet som muligt af hensyn til
studiets dybde og helhedspræg (ibid.: 16), tillægges casestudiets interviews særlig betydning i
forhold til at komme ind under overfladen af de aktiviteter, der er blevet observeret. Men eftersom
der er mange forhold, der kan påvirke interviewpersonerne og de fortællinger, de skaber, hvilket jeg
vender tilbage til, bør casestudiets undersøgelser af interviewene, ifølge Flyvbjerg, holdes op imod
observationer og anden empiri (ibid.: 17). Dette er også tilfældet i mine undersøgelser, der netop
tager afsæt i et udsnit af elevinterviewene, som er transskriberede, kodet og analyseret i en teoretisk
tematisk analyse. Min tilgang til og anvendelse af de øvrige data, herunder videoobservationer og
feltnoter, har været mindre struktureret, forstået på den måde, at disse ikke er kodet og analyseret i
forhold til temaer. Disse data har jeg læst (feltnoter) og set (videoobservationer) forud for min
kodning af datasættet, og i nogle tilfælde sideløbende med kodningen, med henblik på at understøtte
mine analyser af elevernes fortællinger i interviewene.

2.2.1 Observationer og videoobservationer
Som led i min empiriindsamling har jeg anvendt observation som metode med det formål at få et
indblik i, hvordan eleverne i de deltagende klasser agerede i forbindelse med de to
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undervisningsforløb i historieundervisningen. Observation handler grundlæggende om at observere
de direkte aflæselige træk ved situationen dvs. deltagernes interaktion med det materielle og sociale
miljø (Raudaskoski 2010: 82). Den observationstilgang, som jeg anvendte, var deltagerobservation.
I modsætning til eksperimentel observation af mere strukturerede eksperimenter fx i et
laboratorium, tager deltagerobservation udgangspunkt i de observerede menneskers egne
omgivelser og med en mere eller mindre intens social interaktion mellem forskeren og det miljø, der
undersøges (Kristiansen & Krogstrup, 1999 citeret i Szulevicz, 2010: 83). Set i relation til mine
konkrete observationer, kan elevernes klasseværelser siges at udgøre deres egne omgivelser, idet
skolen, klassen og historieundervisningen som ramme udgør et miljø, eleverne færdes i dagligt og i
en forholdsmæssig lang årrække. I henhold til Thomas Szulevicz ligger der en dobbelt betydning i
betegnelsen deltagerobservationer, idet betegnelsen indbefatter to modsatrettede begreber, nemlig
deltager og observation, hvilket jeg i høj grad også oplevede og forsøgte at forholde mig til
igennem indsamlingen af empiri og i mine analyser. Szulevicz peger på, at dét at deltage refererer
til:
[…] at man er aktivt involveret i en praksis, mens observation nærmere involverer, at
man betragter en praksis uden at deltage i den. Deltagelse implicerer således
handling og involvering, mens observation konnoterer distance ( Hastrup m.fl., 2011).
Imidlertid indebærer deltagerobservation, at man som forsker udfører begge dele
samtidigt – at man altså er deltagende i de aktiviteter, som udføres i den observerende
praksis, men at man også andre gange mere fungerer som fluen på væggen, som på
afstand observerer. (Szulevicz, 2010: 83).

I forbindelse med mine observationer oplevede jeg som forsker netop, at jeg bevægede mig mellem
at være primært observerende og primært deltagende. Min deltagelse bestod hovedsageligt i at
besvare spørgsmål enten fra lærerne eller eleverne. Som nævnt i forbindelse med min gennemgang
af projektets forstudie, kom eleverne hurtigt til at se mig som en form for lærerressource, særligt
hvis de havde forståelsesspørgsmål og deres lærer var optaget. Jeg besvarede altid deres spørgsmål,
medmindre disse vedrørte forhold uden for undervisningsforløbet, fx hvornår der var frikvarter. Jeg
vurderede, at det ville blive unødigt unaturligt, hvis jeg insisterede på gennemgående at være en flue
på væggen, da eleverne, særligt i starten af forløbene, var opmærksomme på min tilstedeværelse og
ikke mindst på kameraet. Eleverne var ofte imødekommende og bød mig velkommen, og mange
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virkede nysgerrige i forhold til, hvad mit ærinde var. Jeg blev ved hvert forløb præsenteret af
læreren som forsker, der undersøgte forskellige måder at undervise i historie. Eleverne, der
spillede, fik ikke at vide, at der var andre elever, der ikke spillede og omvendt. Eleverne fik ikke at
vide, at jeg undersøgte udvikling af historiebevidsthed. I nogle af spil-klasserne fik eleverne at vide,
at det var mig, der havde udviklet og skrevet rollespillet. I én klasse (Vestskolen) fik jeg indtryk af,
at flere elever var af den opfattelse, at det var deres lærer, der have lavet det.
Samtidig er det sandsynligt, at mine ”deltagende” observationer kom til at påvirke eleverne i deres
adfærd og måske også i forhold til deres oplevelser af de to undervisningsforløb, og det taler således
imod, at observationerne bliver et blik ind i ”deres verden” og på deres adfærd, som den
almindeligvis vil være. Det er sandsynligt, at eleverne opførte sig anderledes, end de
”almindeligvis” ville i undervisningssituationer, hvor der ikke var en forsker tilstede, der (video)observerede deres adfærd. Ikke desto mindre gælder dette forhold for alle klasser, forstået på den
måde, at elle elever potentielt set var påvirkede af, at der var en forsker (og et kamera) tilstede, og at
alle elever således havde det samme udgangspunkt for at agere i ”deres verden”, som den er, når der
er en forsker tilstede. I interviewene med eleverne efter undervisningsforløbene fik jeg desuden
mulighed for netop at spørge eleverne, hvordan de havde oplevet undervisningssituationerne,
herunder at jeg var til stede med et kamera, samt hvordan deres historieundervisning
”almindeligvis” var til sammenligning, både i forhold til fagligt indhold og rammerne for
undervisningen. De fleste elever svarede, at det var anderledes, end det plejede at være. Det var det,
både fordi jeg var til stede, hvilket mange dog sagde, at de vænnede sig ret hurtigt til, men også
fordi undervisningsforløbene adskilte sig fra, hvad de plejede at lave i historieundervisningen.
Spilforløbet adskilte sig, fordi eleverne enten aldrig eller ganske få gange havde prøvet at spille i
historieundervisningen, og forløbet uden spil skulle, ifølge mange ikke-spil-elever, gennemføres
mere målrettet og under mere ”tidspres”, end hvad de var vant til.
Mine deltagende observationer – samt mine videoobservationer – har understøttet mine
undersøgelser særligt på to måder12. For det første har det givet mig en intuitiv forståelse for
datamaterialet (ibid.: 86). Det betyder, at jeg dels har fået en forståelse for den observerede praksis
og dels har fået et intuitivt overblik over undervisningssituationerne, som jeg har brugt som
referenceramme, både i forhold til at interviewe eleverne efterfølgende og i forhold til min kodning
12

Szulevicz opstiller seks grunde til, at deltagerobservationer bør indgå i kvalitative studier (jf. Szulevicz, 2013: 86-87).
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af elevinterviewene, hvor jeg instinktivt så undervisningssituationerne og eleverne for mig, som jeg
havde observeret dem. For det andet var det mit indtryk, at jeg opbyggede en relation til de
observerede aktører (ibid.) – altså eleverne, hvilket igennem forløbene (muligvis) gjorde dem mere
afslappede og mindre påvirkede af min tilstedeværelse - samt understøttede, at de virkede ganske
tillidsfulde under de efterfølgende interviews, og derfor, for mange elevers vedkommende, fortalte
”frit” i en ellers kunstig interviewsituation.

I forhold til mine videoobservationer fandt jeg, at disse i nogle tilfælde kunne give mig en indsigt i
situationer, som jeg ikke selv havde observeret. Jeg havde ét kamera med under mine observationer,
og når en klasse arbejdede i fællesskab, eller læreren gennemgik noget, ”så” kameraet det samme
som mig. Til gengæld kunne jeg under gruppearbejder placere kameraet ved én gruppe, mens jeg
selv observerede arbejdet i en anden gruppe. Det betød, at jeg efterfølgende havde ”adgang” til flere
gruppers arbejde og flere eleveres ageren. I kraft af, at det var videoobservation – i modsætning til
fx lydoptagelser af gruppearbejde – var det muligt for mig nogenlunde at følge med i, hvilke elever
der sagde og gjorde hvad. Jeg lydoptog også gruppernes arbejde med diktafoner, men det viste sig
hurtigt, at det var meget svært for mig at følge med i, hvad der foregik i grupperne, når jeg ikke
kunne se eleverne, hvorfor jeg ikke regner disse optagelser med som en del af mine data.

2.2.2 Elevinterviews
Interviewene, som jeg gennemførte efter undervisningsforløbene med samtlige elever, har en
central og afgørende plads i forskningsprojektet. Interviewene er kvalitative og kan overordnet
forstås som:
[…] en samtale med et bestemt formål, hvor formålet er, at vi som undersøgere skal
indhente viden om det problem, der optager os, fra de personer, vi har udvalgt til at
indgå i vores undersøgelse. Derfor er det kvalitative interview en konstrueret
situation, i den forstand at vi kun mødes med vores interviewpersoner, fordi vi skal
tale om den specifikke sag. (Ingemann, Kjeldsen, Nørup & Rasmussen, 2018: 148).

Det er de kvalitative interviews, som danner udgangspunkt for mine analyser, og det er elevernes
fortællinger, jeg undersøger i forhold til, om der er noget, der kan indikere, at de har udviklet
historiebevidsthed i forbindelse med undervisningsforløbene. Ved at interviewe eleverne fik jeg
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potentielt set mulighed for netop at tale med alle elever og for at stille dem mere eller mindre de
samme spørgsmål med henblik på at få indblik i - og overblik over - deres oplevelser og udvikling
af historiebevidsthed. Jeg har selv foretaget samtlige interviews, som også er videofilmet, ligesom
jeg har set dem alle igennem, og transskriberet13 et tilfældigt udsnit, som danner grundlag for mine
analyser.

2.2.2.1 Interviewmetode
Jeg har interviewet eleverne primært i grupper af to eller tre elever, men der forekommer også
interviews, hvor jeg har interviewet eleverne enkeltvis eller i grupper af fire. Jeg har foretaget 53
interviews med to elever, 13 interviews med tre elever, tre interviews med én elev og ét interview
med fire elever. Der er således ikke tale om fokusgruppeinterviews, idet jeg var mere optaget af at
undersøge elevernes individuelle oplevelser frem for dynamikkerne imellem dem. Potentielt set
kunne enkeltinterviews have givet mig en bredere, og til dels også dybere, indsigt i elevernes
individuelle oplevelser (Ingemann, Kjeldsen, Nørup & Rasmussen, 2018: 153) og udvikling af
historiebevidsthed i forbindelse med undervisningsforløbene. Det hænger sammen med, at jeg
under interviews med enkelt-elever havde mulighed for at spørge dem om samtlige spørgsmål i
interviewguiden samt bede dem uddybe, hvor jeg fandt det nødvendigt og relevant. Hvis alle elever
var blevet interviewet enkeltvis, kunne det potentielt set have givet mig adgang til at undersøge,
hvor mange elever, der i deres fortællinger, reelt gav udtryk for at have udviklet historiebevidsthed.
I interviewene med to eller flere elever var det nemlig således, at når én elev havde besvaret et
spørgsmål, så besvarede de øvrige elever (som oftest) ikke præcis samme spørgsmål. Interviewene
udgjorde en form for samtale mellem eleverne og mig, og det var ofte således, at en elevs
besvarelse af et spørgsmål naturligt førte til et andet spørgsmål, ligesom eleverne supplerede
hinandens fortællinger, så grænsen imellem, hvem der reelt ”vidste” eller fortalte hvad, til tider var
flydende. Denne måde at interviewe eleverne på bevirkede sådan set, at eleverne reelt ikke havde
samme mulighed for at svare på de samme spørgsmål, hvilket betyder, at der er elever, hvis
fortællinger, på trods af, at de har deltaget i et semistruktureret interview, ikke indikerer, hvorvidt
de har udviklet historiebevidsthed. Derfor ser jeg i udgangspunktet i mine analyser på de enkelte
interviews som helheder. Det vil sige, at jeg først og fremmest undersøger elevernes fortællinger i
de enkelte interviews som helheder, men adskiller dem så, hvor det er muligt og relevant. Derfor er
der i min tematiske analyse nogle fortællinger, der fortælles af flere elever (fx Zahra og Aischa fra
13

Jeg har selv transskriberet 16 interviews, samt to i pilotklassen, mens 20 interviews, af tidsmæssige årsager, blev transskriberet af
en anden., som jeg var i tæt dialog med i processen.
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Byskolen), og nogle fortællinger, hvor det er én enkelt elev, der fortæller (fx Adam fra
Forstadsskolen).

Når det er sagt, var det et bevidst valg fra min side at interviewe eleverne fortrinsvis i grupper af to.
Der var et praktisk og tidsmæssigt perspektiv, jeg skulle tage hensyn til, idet jeg skulle gennemføre
mange interviews og observationer over en forholdsmæssig kort tidsperiode. Det handlede både om
min egen tid, men i høj grad også om elevernes og klassernes tid, hvor dét, at jeg skulle
interviewene eleverne, betød, at de skulle tages ud af undervisningen, enten i historie eller et andet
fag, ligesom det var væsentligt, at der ikke gik for lang tid fra undervisningsforløbenes afslutning
og til interviewenes gennemførelse. Derudover vurderede jeg på baggrund af erfaringerne i
forstudiet, at interviews med to elever var at foretrække fremfor interviews med tre eller fire elever,
hvor det var mere udfordrende at danne mig et overblik over de enkelte elevers oplevelser. Jeg
gennemførte ikke interviews med enkelt-elever i forstudiet, hvorfor jeg ikke gjorde mig erfaringer
hermed i den sammenhæng, men jeg vurderede forud for mine undersøgelser, at en
interviewsituation, hvor en elev skulle sidde alene med en interviewer (mig) risikerede at blive
(ekstra) ubekvem for eleverne, idet de kunne føle sig udstillet. Samtidig vurderede jeg, at en
interviewsituation, hvor der var flere elever til stede, i højere grad ville afspejle de situationer,
eleverne er vant til at begå sig i i skolesammenhænge, og netop ikke afspejle en prøvesituation. I de
tilfælde, hvor jeg interviewede enkelt-elever, var det af praktiske årsager og efter aftale med
læreren, der vurderede, at det var hensigtsmæssigt, ligesom eleverne blev spurgt, hvorvidt de ville
deltage. I det tilfælde, hvor jeg interviewer fire elever på en gang, var det af tidsmæssige hensyn.
Alle elever blev naturligvis spurgt, hvorvidt de ville deltage i interviews, ligesom elevernes
forældre forud for forløbet fik tilsendt et orienterings- og samtykkebrev.

2.2.2.2 Semistrukturerede interviews
Mine interviews med eleverne var semistrukturerede, idet jeg arbejdede ud fra en interviewguide, i
hvilken jeg havde formuleret en række spørgsmål, som jeg ønskede, at eleverne skulle besvare
igennem interviewene. Jeg havde struktureret spørgsmålet indenfor fem kategorier/temaer, der
overordnet lød som følger: 1) Briefing til interviewet, 2) Spørgsmål til elevernes oplevelser af
historieundervisningen generelt, 3) Spørgsmål til elevernes oplevelser af undervisningsforløbet og
deres læringsudbytte, 4) Spørgsmål til elevernes historiebevidsthed og 5) Afrunding. Jeg anvendte
semistrukturerede interviews, idet det gav mig mulighed for at stille de samme spørgsmål i alle
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interviews, hvilke jeg havde formuleret bl.a. med afsæt i specifikke teoretiske overvejelser omkring
udvikling af historiebevidsthed. Således kunne jeg potentielt set sikre, at centrale områder blev
berørt, særligt fordi jeg ”kun” kunne interviewe eleverne én gang. Strukturen gav alligevel plads til,
at nogle elever kunne uddybe områder, de særligt var optaget af, ligesom jeg kunne stille
opfølgende spørgsmål, alt imens jeg kunne styre interviewene i en retning, der var hensigtsmæssig
for projektet, uden at formen blev mekanisk eller ufleksibel.

I interviewguiden sigtede jeg efter, at de spørgsmål, jeg på forhånd havde formuleret, var af
indledende karakter, det vil sige spørgsmål, der kunne give anledning til, at interviewpersonerne
fortalte om konkrete episoder eller deres oplevelser af konkrete situationer (Tanggaard &
Brinkmann, 2015: 41), fx Hvordan plejer jeres historieundervisning at foregå? eller Hvordan
oplevede du denne her måde at have historie? Undervejs stillede jeg opfølgende spørgsmål med
henblik på at få eleverne til at fortæller mere uddybende, men jeg anvendte ofte mere specificerede
spørgsmål for at få eleverne til at svare så konkret som muligt i forhold til dels deres egne
oplevelser, fx Følte du, at du lærte noget igennem forløbet? og dels for at få dem til at være præcise
i deres svar omkring forhold i fortiden, fx Hvad påvirkede x (en fortidig aktør) til at have de
holdninger, som han havde? (ibid.). Men ofte anvendte jeg strukturende spørgsmål (ibid.: 42), og
dette ser jeg særligt i retrospekt igennem mine analyser, hvilket vil sige, at jeg ofte indledte mine
spørgsmål med en overordnet kategori, som egentlig havde til hensigt netop at introducere, hvad jeg
gerne ville spørge om, men som muligvis kom til at virke styrende for elevernes svar. Særligt en
indledende kommentar som Nu vil jeg gerne spørge lidt ind til, hvad I har lært kombineret med et
spørgsmål som, hvordan tror du, at det var at være arbejder i 1933?, kan muligvis have bidraget til,
at interviewsituationen kom til at afspejle en undervisningssituation – eller måske endda en
prøvesituation – og det er muligt, at det har haft en indvirkning på elevernes svar og oplevelser af,
at jeg, som interviewer, var interesseret i, at de fortalte noget særligt. I forlængelse heraf vil jeg i det
følgende afsnit rette opmærksomhed på netop den i interviewene iboende problematik, der handler
om min rolle som interviewer og balancen mellem elevernes ”frie” fortællinger og dét faktum, at
jeg styrer interviewene i retning af at finde svar, der er målrettet projektets forskningsspørgsmål.

2.2.2.3 Interviewerrolle
Der er nogle modsatrettede begreber forbundet med en interviewsituation, som bl.a. involverer
interviewerens rolle, idet intervieweren bør være ægte til stede i den konstruerede situation, der
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udgør interviewet (Thagaard, 2004: 96). Situationen er konstrueret, og intervieweren vil i
forbindelse med nogle former for undersøgelser, som det er tilfældet i nærværende
forskningsprojekt, være drevet af et særligt forskningsmæssigt sigte. Ifølge den norske professor
Tove Thagaard vil en interviewer endvidere ofte blive associeret med en kategori, som informanten
kender i forvejen, herunder forskellige autoriteter (ibid.: 101), og det er muligt, at jeg som
interviewer blev associeret med en lærer. Det er der ikke noget underligt i, eftersom jeg, som nævnt,
var deltagende observatør under undervisningsforløbene og bl.a. besvarede faglige spørgsmål fra
eleverne. Ifølge Thagaard kan den slags associationer dog virke forstyrrende i forhold til
interviewsituationen, eftersom det kan påvirke informanterne i forhold til deres forventninger om, at
forskeren kan bidrage med andet end det, der ligger i interviewsituationen (ibid.: 101-102). I
forhold til mine interviews er det muligt, at der dels var det på spil, at eleverne associerede mig med
en lærerautoritet, hvilket, lidt afhængigt af deres erfaringer med lærere, påvirkede dem i retning af
at ville præstere godt under interviewene – eller i modsatte fald underpræstere. Endvidere er det
muligt, at de – hvis de associerede mig med en lærerautoritet – også havde forventninger til, at jeg
fx havde indflydelse på, hvordan de blev opfattet af andre lærere, eller hvordan de blev bedømt
karaktermæssigt. Eleverne gav ikke eksplicit udtryk herfor, men mange elever lod til at være opsat
på at ”gøre det godt” under interviewene, mens andre i interviewene gav udtryk for, at de ikke var
så glade for skolen og/eller historieundervisningen, og at forløbet ikke havde ændret ved det
forhold. Det er dog væsentligt at huske på, at eleverne under interviewene var sidestillede, forstået
på den måde, at interviewsituationerne var konstrueret for dem alle, og at jeg som interviewer
potentielt set repræsenterede en (lærer-)autoritet for alle elever. Samtidig har jeg dog i min
efterfølgende behandling af interviewene været opmærksom på dét, Thagaard omtaler som tegn på,
at informanten enten oplever at befinde sig i en underordnet rolle i forhold til forskeren og derfor
former sine svar, som han eller hun tror, forskeren ønsker det (ibid.: 104-105), eller det modsatte,
der handler om, at informanten udtrykker selvstændige standpunkter. Det sidste kan, ifølge
Thagaard, bl.a. komme til udtryk som:
[…] en pågående og aktiv facon under interviewet. Det kan være, at informanten
argumenterer, hvis han eller hun føler sig misforstået af forskeren eller ønsker at
diskuterer forskerens opfattelser eller beder om mere tid til at fuldføre et
ræsonnement. En pågående adfærd fra informantens side er udtryk for, at forskeren
ikke opleves som overordnet i interviewsituationen. (ibid.: 105).
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Som jeg påpeger i den teoretisk tematisk analyse senere i afhandlingen, opbygges elevernes
fortællinger i interviewene ofte som samtaler mellem eleverne og mig som interviewer og/eller
mellem de interviewede elever. Det betyder, at i nogle interviews supplerer eleverne hinandens
fortællinger, ligesom jeg udfylder ”tomme” pladser i deres fortællinger, hvor deres viden slipper op,
eller de går i stå i deres fortællinger. Jeg vil i denne sammenhæng gerne understrege, at min
”indblanding” i deres fortællinger ikke var foranlediget af, at jeg ønskede, at eleverne fortalte noget
specifikt, fx en særlig fortælling om fortiden. I takt med, at jeg foretog flere og flere interviews og
sideløbende så videomaterialet fra interviewene igennem, blev jeg klar over, at jeg udfyldte
”tomme” pladser i elevernes fortællinger, primært fordi jeg ikke ønskede, at de skulle føle, at de
havde ”fejlet”, og de ikke var ”gode nok”. Jeg fandt ud af, at når jeg ”overtog” en del af
fortællingen, særligt om fortidige forhold af mere ”faktuel” karakter, som fx hvad der bl.a. lå til
grund for den økonomiske krise i 1930’erne, gav det eleverne en mulighed for herefter at fortsætte
fortællingen. Jeg oplevede ganske enkelt en frygt hos mig selv for at efterlade eleverne med en
følelse af, at de ikke havde levet op til de forventninger, som bl.a. jeg havde til dem i forbindelse
med mit (for dem lidt udefinerbare) ærinde i deres klasse. Samtidig er det min oplevelse, på
baggrund af mine analyser af interviewene, at denne (i udgangspunktet ubevidste) strategi hos mig
som interviewer, bidrog til, at eleverne kunne skabe fortællinger, som har vist sig interessante og
relevante at analysere i min teoretisk tematiske analyse. Ikke desto mindre er jeg igennem projektet
blevet stadig mere opmærksom på min rolle som interviewer, jf. begrebet Det kvalitative
forskningsinterview som håndværk (Kvale & Brinkmann, 2015).

2.3 Teoretisk tematisk analyse af elevinterviews
I min undersøgelse af sammenhænge mellem udvikling af historiebevidsthed hos elever og brugen
af rollespil i historieundervisningen tager jeg, som nævnt, afsæt i et udsnit af elevinterviewene, som
jeg betegner som mit ’datasæt’. Metodisk består undersøgelsen af en teoretisk tematisk analyse. I
det følgende præsenterer jeg, som det første, det metodeteoretiske grundlag for den tematiske
analyse. Det gør jeg med afsæt i artiklen Using Thematic Analysis in Psychology, skrevet af
Virginia Braun14 og Victoria Clarke15 (2006). Braun & Clarke konkretiserer og afgrænser tematisk
analyse som kvalitativ metode indenfor psykologi og andre fagområder, og deres tilgang ligger til
grund for min forståelse af tematisk analyse. Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg har gennemført
analysen med referencer til Braun og Clarke, herunder hvordan jeg har kodet mine data og
14
15
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indkredset analysens temaer. I kapitel 5 findes selve den tematiske analyse, nærmere betegnet en
teoretisk tematisk analyse, som danner grundlag for de forskningsmæssige konklusioner, som jeg
ender med at drage. Den teoretisk tematiske analyse består af to temaer med tilhørende
undertemaer, som jeg, beskriver, analyserer og teoretiserer med eksempler fra datasættet.

2.3.1 Tematisk analyse som kvalitativ metode: Et teoretisk perspektiv
Med afsæt i Braun & Clarke (2006) skitserer jeg i det følgende, hvilket teoretisk ståsted, der ligger
til grund for min analyse af datasættet. Jeg har, som nævnt, gennemført en teoretisk tematisk
analyse, som er inspireret af Braun & Clarkes tilgang til tematisk analyse i kvalitative studier. I
deres artikel anerkender og fremhæver de kvaliteter og faldgruber forbundet med tematisk analyse.
De opstiller endvidere en detaljeret guideline til, hvordan en tematisk analyse kan gennemføres som
led i et kvalitativt studie. Braun & Clarke ønsker igennem artiklen at afgrænse tematisk analyse som
metode i relation til andre analytiske metoder indenfor kvalitativ forskning, så det fremgår
tydeligere, hvad metoden kan og ikke kan bruges til, og ikke mindst hvordan den bruges indenfor
psykologi og andre forskningsfelter.
Braun & Clarke betegner altså tematisk analyse som en ’metode’ indenfor kvalitative studier og
afgrænser metoden i forhold til andre anerkendte kvalitative metoder, som den kan minde om. I
deres gennemgang af tematisk analyse er de bl.a. inspirerede af Richard E. Boyatzis (1998), som
fremstiller tematisk analyse i Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code
Development detaljeret og dybdegående. De fremhæver dog, at de adskiller sig fra Boyatzis på en
række væsentlige områder. Dels mener de ikke, at hans uddybninger af tematisk analyse er
tilstrækkeligt tilgængelige for forskere eller studerende, der ikke i forvejen har dybere kendskab og
erfaring med tematisk analyse. De ønsker således med deres artikel netop at gøre tematisk analyse
tilgængelig for forskere, der har behov for indføring i metoden. (Det er muligvis også derfor, jeg
finder artiklen brugbar i min forskning). Desuden definerer Boyatzis ikke tematisk analyse som en
afgrænset metode, men mere som en form for redskab, der kan anvendes i forbindelse med andre
kvalitative metoder. Braun & Clarke mener også, at tematisk analyse kan anvendes i andre
kvalitative metoder, men de går netop skridtet videre end Boyatzis og definerer tematisk analyse
som afgrænset metode. Samtidig er de ikke enige i Boyatzis overvejende positivistiske tilgang til
tematisk analyse. Selvom han, ifølge Braun & Clarke, ganske vist anerkender, at tematisk analyse
til en vis grad har en iboende subjektivitet fra forskerens side, udtrykker han sig ikke tilstrækkeligt
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eksplicit om det forhold. Clarke og Braun vægter, til forskel fra Boyatzis, netop dette aspekt højere
(Braun & Clarke, 2006: 78, 97). I min anvendelse af Braun & Clarkes tilgang til tematisk analyse
finder jeg naturligvis deres anerkendelse og referencer til Boyatzis arbejde med tematisk analyse i
kvalitative studier brugbar, da hans dybdegående indsigt i metoden skinner igennem i artiklen. Men,
udover at påskønne den tilgængelighed, der ligger i deres formidling af tematisk analyse som
metode, værdsætter jeg deres afgrænsning af metoden samt netop deres overvejelser i forhold til
forskernes subjektive position i forhold til det empiriske materiale, hvilket jeg vender tilbage til16.

2.3.2 Tematisk analyse: Metodisk afgrænsning
Tematisk analyse er en metode (i hvert fald ifølge Braun & Clarke), der har til formål at beskrive
mønstre i kvalitative data. Ifølge Braun & Clarke er tematisk analyse en velanvendt, omend ikke
velbeskrevet, analytisk tilgang til kvalitative studier (Braun & Clarke, 2006: 79-80), og de går
derfor i artiklen definerende til værks. For at definere tematisk analyse, sætter de det i relation til
andre kvalitative metoder, som tilsvarende anvendes til at beskrive mønstre i data. Braun & Clarke
nævner kvalitative metoder som ’thematic’ DA17, IPA18 and grounded theory (ibid: 80). Både IPA
og grounded theory leder efter mønstre, men er bundet op på teorier, der styrer, hvordan og hvilke
mønstre, der ”viser” sig. IPA knytter an til fænomenologien, som tillægger deltagernes oplevelser
særlig værdi, og bruges til at forstå menneskers hverdagsoplevelser i forhold til det fænomen, der
undersøges (ibid.: 80 med reference til: Smith et. al., 1999; Smith & Osborn, 2003; Holloway &
Todres, 2003; McLeod, 2001). Hvad angår grounded theory, findes der, ifølge Braun & Clarke, to
versioner: en ’oprindelig’ og en ’lite’ version. Begge versioner er dog styret af at skulle udlede en
plausibel og brugbar teori om det fænomen, som er ”grounded” i den empiriske data. Men ’lite’
versionen, som Braun & Clarke omtaler som en mere og mere anvendt version af grounded theory,
opstiller i højere grad retninger for kodning af data og er mindre, men stadig, dedikeret imod
udledningen af en teori (ibid.: 81). ’Thematic’ DA bliver, ifølge Braun & Clarke, anvendt som
betegnelse for en række forskellige ”mønster-type” analyser (eng. ’pattern-type analysis’) af
empirisk data, herunder tematisk analyse indenfor socialkonstruktivistisk erkendelsesteori, hvor
mønstrene bliver defineret som værende socialt betinget, men hvor der ikke foretages en
diskursanalyse, som ellers er karakteristisk for DA (ibid.: 81). De tre nævnte analytiske metoder
indenfor kvalitativ metode har således det tilfælles med tematisk analyse, at de leder efter mønstre
16
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Discourse analysis.
18
Interpretative phenomenological analysis.
17
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eller temaer i de empiriske data. De har endvidere det til fælles, at de leder efter mønstre igennem et
helt datasæt frem for individuelle interviews. Til forskel fra de nævnte metoder fordrer tematisk
analyse dog ikke, at der tages højde for forudbestemte detaljerede videnskabsteoretiske tilgange
(som fx fænomenologien). Braun & Clarke fremhæver netop dette aspekt som en kvalitet ved
tematisk analyse, idet det gør metoden lettere tilgængelig for mindre garvede forskere. Tematisk
analyse kan desuden anvendes i forhold til flere forskellige teoretiske rammer, fordi den ikke
knytter an til én bestemt teoretisk tilgang, som fx IPA og grounded theory. Det er dog helt centralt i
forhold til at anvende tematisk analyse som metode, at man som forsker gør sig det klart, hvilken
teoretisk position, man indtager. Det gælder særligt i forhold til, om man ønsker, at de mønstre, man
søger, skal reflektere en virkelighed eller om den skal ”optrævle” en virkelighed. Til forskel fra
flere andre kvalitative metoder kan tematisk analyse, ifølge Braun & Clarke, potentielt set bidrage
til begge dele:

Thematic analysis can be an essentialist or realist method, which reports experiences,
meanings and the reality of participants, or it can be a constructionist method, which
examines the ways in which events, realities, meanings, experiences and so on are the
effects of a range of discourses operating within society. It can also be a
‘contextualist’ method, sitting between the two poles of essentialism and
constructionism, and characterized by theories, such as critical realism […], which
acknowledge the ways individuals make meaning of their experience, and, in turn, the
ways the broader social context impinges on those meanings, while retaining focus on
the material and other limits of ‘reality’ […]. (ibid: 81).

Braun & Clarke konkluderer på den baggrund, at en god tematisk analyse gør det klart, hvilken
teoretisk ramme, den skal forstås ind i. I og med at den teoretiske ramme ikke er fastsat på forhånd,
som den er for visse andre kvalitative metoder, skal forskeren træffe en række beslutninger forud
for - og igennem - den tematiske analyse. Der skal være tydelighed i forhold til, hvilke beslutninger
forskeren har truffet og hvordan. Man skal som forsker derfor være bevidst om, hvilke valg man
står overfor og være tydelig i forhold til, hvilke overvejelser man har gjort sig, og hvilke
beslutninger man har truffet. Braun & Clarke fremhæver særligt tre valg, som en forsker står
overfor i tematisk analyse, som hænger sammen med den teoretiske fleksibilitet, som metoden kan
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tillægges. Med afsæt i Braun & Clarke opridser jeg i det følgende de valg, forskeren skal forholde
sig til, men de skal ikke nødvendigvis foretages i den rækkefølge, jeg nævner dem i.

En forsker skal i tematisk analyse forholde sig til, hvordan hun eller han vil indkredse og
identificere analysens temaer. Det handler bl.a. om at kende sit datasæt og vurdere, hvorvidt noget i
det udgør en eller anden form for mønster eller danner en mening igennem datasættet. Når forskeren
indkredser temaer, er det et spørgsmål om at vurdere, hvorvidt noget i datasættet indkapsler noget
væsentligt i forhold til forskningen (ibid.: 82). Forskeren skal desuden beslutte, hvorvidt hun eller
han på den ene side ønsker, at temaerne skal give så grundig og bred en beskrivelse af hele
datasættet som muligt, eller på den anden side skal give en detaljeret og nuanceret indsigt i dele af
datasættet med henblik på et specifikt spørgsmål eller interesseområde i forskningen. Den første, og
bredere, tilgang til udvælgelsen af temaer er, ifølge Braun & Clarke, især hensigtsmæssig i forhold
til forskning indenfor områder, der ikke findes megen forskning inden for i forvejen - eller i forhold
til grupper, hvis syn på det, der forskes i, ikke er velkendt. Den anden, og mere detaljerede tilgang
til at udvælge temaer, er velegnet til forskning, som har et særligt og mere snævert fokusområde
eller forskningsspørgsmål, der undersøger noget mere specifikt (ibid.: 83).

Endvidere skal forskeren beslutte, hvorvidt hun eller han går til sit datasæt induktivt eller det, Braun
& Clarke kalder, teoretisk tematisk (eng. ’theoretical’ thematic). Ved en induktiv tilgang, eller
datastyret tilgang, er temaerne knyttet tæt til datasættet (ibid. med reference til Patton, 1990) og har
på dette område berøringsflader med grounded theory. Ved denne tilgang bliver temaerne ikke
identificeret i relation til forskningsspørgsmålet eller forskerens teoretiske interesseområder.
Temaerne ”udspringer” i højere grad af datasættet. Her vil forskningsspørgsmålet ofte udspringe af
kodningen og ikke omvendt. Braun & Clarke fremhæver dog, at en forsker heller ikke her kan se sig
fuldstændig fri fra egne forskningsmæssige interesser, som altid vil ”farve” den tematiske
indkredsningsproces. Hvis forskeren, på den anden side, vælger en teoretisk tematisk tilgang,
betyder det, at hun eller han identificerer temaerne i relation til sin teoretiske eller analytiske
interesse indenfor forskningsområdet og med afsæt i et mere styrende forskningsspørgsmål. Denne
tilgang vil ofte give en detaljeret og specifik analyse med henblik på et særligt interesseområde, og
kodningen foretages med afsæt i et specifikt forskningsspørgsmål. Sidst, men ikke mindst, skal
forskeren beslutte, hvorvidt temaerne skal reflektere en virkelighed, som den fremkommer af
datasættet, eller om den skal ”optrævle” en virkelighed. Det er et spørgsmål om forskerens
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epistemologiske tilgang til datasættet, der er med til at afgøre, hvilken mening, der kan uddrages fra
datasættet, og hvordan denne mening teoretiseres, jf. citatet ovenfor (ibid.: 81). Jeg vender tilbage
til de beslutninger, jeg har truffet i forhold til udvælgelsen af temaer i min tematiske analyse, men
jeg vil kort nævne her, at jeg i min tematiske analyse har en teoretisk tematisk tilgang og derfor et
snævert fokusområde, idet jeg fokuserer på udvikling af historiebevidsthed, hvilket begrænser,
hvilke aspekter i datasættet, som jeg inkluderer i analysen.

2.3.3 En guide til tematisk analyse
Braun & Clarke opstiller en detaljeret guide, som de kalder en trin-for-trin guide (eng. ’step-by-step
guide’), som har til formål dels at afgrænse tematisk analyse som metode yderligere og dels, og i
høj grad, at gøre den tilgængelig og anvendelig for andre forskere. Guiden har seks faser. De er ikke
nødvendigvis unikke for tematisk analyse, idet nogle af dem også er at finde i andre kvalitative
metoder. Jeg gengiver her de seks faser med henblik på efterfølgende at redegøre for, hvordan jeg
selv har udført min tematiske analyse, samt hvilke valg jeg har truffet undervejs.

2.3.3.1 Fase 1
At gøre sig bekendt med datasættet (eng. ’familiarizing yourself with your data’)
Den første fase handler om at lære sit empiriske materiale at kende. Nogle forskere har selv
indsamlet data og kender det derfor bedre end en forsker, der får materialet overleveret eller kun har
indsamlet dele af det selv. Derfor skal materialet grundigt læses og genlæses (gennemses, lyttes til,
osv. afhængigt af materialets karakter). En del af denne fase involverer desuden transskribering af
datasættet, og Braun & Clarke (med referencer til bl.a. Bird, 2005: 227) fremhæver netop
transskribering som en væsentlig del af det at lære sine data at kende. Der udarbejdes en første liste
over idéer og tanker i forhold til, hvad datasættet indeholder, og hvad der er interessant herved
(Braun & Clarke, 2006: 87-88).

2.3.3.2 Fase 2
Udarbejdelse af de indledende eller første koder (eng. ’generating initial codes’)
Den anden fase består af en kodning, der, med afsæt i første fases overvejelser omkring datasættet,
koder for så mange temaer eller mønstre, som man finder relevant. En kode identificerer et særpræg
eller træk, som forskeren finder interessant. På dette tidspunkt handler kodningen ikke om at
fortolke koderne, men forskeren gør sig (uundgåeligt i processen) fortolkende tanker. Det er i denne
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fase bl.a. afgørende, om man arbejder induktivt eller teoretisk tematisk. Der kan kodes manuelt eller
i et software program (ibid.: 88-89).

2.3.3.3 Fase 3
Temaer indkredses (eng. ’searching for themes’)
I tredje fase skal de koder, forskeren har skabt og kodet for i fase 2, inddeles i potentielle temaer.
Det betyder, at forskeren identificerer overordnede temaer på baggrund af de kodninger, man har
foretaget. Forskeren læser således kodningerne med henblik på at samle dem i temaer. Nogle koder
vil komme til at udgøre overordnede temaer, og andre koder kan blive til undertemaer, mens nogle
koder viser sig ikke at være relevante. I denne fase er det vigtigt at gøre sig klart, hvorvidt temaerne
på den ene side skal give så grundig og bred en beskrivelse af hele datasættet som muligt, eller på
den anden side skal give en detaljeret og nuanceret indsigt i dele af datasættet med henblik på et
specifikt spørgsmål eller interesseområde i forskningen (ibid.: 89-90).

2.3.3.4 Fase 4
Gennemgang af temaer (eng. ’reviewing themes’)
I den fjerde fase skal temaerne, der blev skabt i tredje fase, gennemgås med henblik på at vurdere,
fx om tilstrækkeligt data refererer til de enkelte temaer, i forhold til, om de kodede data udgør et
tema. Denne fase har to niveauer, hvor temaerne skal gennemgås. Det første niveau handler om, at
man vurderer de kodede data indenfor hvert tema og vurderer, hvorvidt de udgør et mønster
indenfor temaet. Hvis ikke de udgør et mønster, skal man overveje, om det er selve temaet, der er
problemet, eller om det er de kodede data, der ikke passer ind i temaet. Hvis temaet holder, og
forskeren vurderer, at det udgør et mønster, går man videre til at vurdere temaet på det næste
niveau. Her skal temaerne vurderes i relation til det samlede datasæt, hvilket betyder, at data, der
ikke tidligere er blevet kodet indenfor de eksisterende temaer, potentielt kan kodes indenfor de
eksisterende temaer. I praksis er der således tale om en form for om-kodning eller genkodning.
Kodning er, ifølge Braun & Clarke, an ongoing organic process (ibid.: 91).

2.3.3.5 Fase 5
Definition og betegnelser på temaer (eng. ’defining and naming themes’)
I denne fase identificerer forskeren essensen af hvert tema og temaerne overordnet set – i forhold til
hvad det er for et overordnet mønster, de retter sig imod – og afgør, hvilke aspekter af datasættet, de
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enkelte temaer indkapsler. Dette indbefatter, at forskeren identificerer, hvad det er, der specifikt er
interessant ved de kodede data i de enkelte temaer og hvorfor. Det betyder, at forskeren skriver en
detaljeret analyse af hvert tema, som bl.a. identificerer den fortælling, som hvert tema fortæller,
samt hvordan hver fortælling passer ind i en større fortælling i datasættet i relation til
forskningsspørgsmålet. I denne fase skal det gerne være muligt at adskille temaerne fra hinanden,
ligesom de skal have betegnelser eller navne. Ellers skal forskeren gå tilbage til tidligere faser
(ibid.: 92).

2.3.3.6 Fase 6
Analysen udarbejdes i relation til afhandlingen ( eng. ’producing the report’)
I denne fase skal den komplicerede fortælling om datasættet fortælles på en måde, der kan
overbevise læseren om den tematiske analyses værdi og validitet. Den tematiske analyse skal
indeholde tilstrækkeligt med eksempler fra datasættet, men disse skal være identificerbare for
læseren i forhold til, hvilket tema de relaterer sig til. Endvidere skal eksemplerne være indarbejdede
i en analytisk fortælling, som både skal være beskrivende i forhold til data men også
argumenterende i forhold til forskningens ærinde eller forskningsspørgsmålet (ibid.: 93).

2.3.4 Fordele og faldgruber ved tematisk analyse
Braun & Clarke fremhæver i artiklen en række faldgruber, der kan være forbundet med tematisk
analyse som kvalitativ metode, og som man som forsker bør være opmærksom på ikke at falde i
(ibid.: 93-94). Faldgruberne, som de nævner, virker på en måde indlysende, men det kan i praksis
være sværere, end det umiddelbart virker, at undgå dem, ikke mindst fordi man som forsker kan se
sig blind på datasættet eller tillægge nogle data betydninger, de måske for andre ikke har. Ifølge
Braun & Clarke er det fx helt essentielt for en god tematisk analyse, at den netop er analytisk, jf.
fase 6 ovenfor. Det vil sige, at den analytiske fortælling er tydelig, og at beskrivelser af data og
eksempler fra data danner baggrund for og understøtter den analytiske fortælling. Hvis den
tematiske analyse primært består af beskrivelser og eksempler fra datasættet, er den af gode grunde
ikke analytisk og argumenterende i forhold til forskningens ærinde. Det er endvidere afgørende, at
temaerne fungerer således, at de rent faktisk udgør mønstre i datasættet, og at eksemplerne fra data,
så nøjagtigt som muligt, bidrager til læserens forståelse for mønstrene, analysen og retningen i
argumenterne i forskningen. Det er ligeledes væsentligt, for en god tematisk analyse, at
eksemplerne fra datasættet, som bruges til at understøtte analysen, netop gør det, de skal. Det skal
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helst ikke vise sig, at modtagere af analysen har problemer med at følge sammenhænge mellem et
eksempel fra data og den analytiske fortælling, som eksemplet placeres ind i (ibid.). Braun & Clarke
konkluderer på den baggrund, at god tematisk analyse ofte står og falder med, om forskeren er
bevidst og eksplicit i forhold til, hvilke beslutninger hun eller han har truffet i processen. Det er en
fleksibel metode, der, netop fordi den er fleksibel, kræver at man som forsker er stringent i
anvendelsen af den:
As thematic analysis is a flexible method, you […] need to be clear and explicit about
what you are doing, and what you say you are doing needs to match up with what you
actually do. In this sense, the theory and method need to be applied rigorously, and
‘rigor lies in devising a systematic method whose assumptions are congruent with the
way one conceptualizes the subject matter’ (Reicher and Taylor, 2005: 549). (Braun
& Clarke, 2006: 96).

Det er med afsæt i ovenstående gennemgang af Braun & Clarkes tilgang til tematisk analyse som
kvalitativ metode, at jeg analyserer elevinterviewene i mit datasæt. Jeg har stræbt efter at leve op til
deres idealer i forhold til at være både stringent, fleksibel og åben i og omkring processen. Jeg
beskriver derfor med referencer til Braun & Clarkses guide til (en god) tematisk analyse, hvordan
jeg har gennemført min teoretisk tematiske analyse, og hvilke valg jeg har truffet undervejs.
Beskrivelsen af, hvordan jeg har gennemført den tematiske analyse, følger i næste afsnit. Den
teoretisk tematiske analyse af datasættet findes, som nævnt, i kapitel 5.

2.3.5 Tilblivelsen af den teoretisk tematiske analyse
Mit datasæt består af det udsnit af interviewene, som er transskriberede, kodede og analyseret.
Datasættet udgør 51,4 % af det samlede antal interviews (36 transskriberede interviews ud af 70
interviews), her af indgår 51,4 % af interviewene med spil-elever i datasættet (18 interviews ud af
35) og 51,4 % af interviewene med ikke-spil-elever (18 interviews ud af 35). Interviewene i
datasættet er tilfældigt udvalgt. Jeg har selv transskriberet 16 interviews, men af tidsmæssige
hensyn har en anden person transskriberet det øvrige 20. Jeg var i løbende dialog med
vedkommende og læste transskriberingerne grundigt igennem19.

19

Pilotklassen er ikke med i disse beregninger.
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Jeg har kodet mit datasæt i Nvivo. Jeg har gennemført to kodninger, der - i tråd med Braun &
Clarkes tilgang til tematisk analyse - havde til formål at indkredse og definere temaer. Forud for
min første kodning havde jeg transskriberet to interviews fra hver klasse og ét fra pilotklassen. I
min første kodning tog jeg udgangspunkt i dette mindre udsnit af interviewene med det formål at
træffe beslutninger om, hvorvidt jeg 1) skulle transskribere og kode flere interviews, eller om jeg 2)
skulle ”nøjes” med at kode et lille udsnit af interviewene (to fra hver klasse og ét fra pilotklassen)
og med afsæt i de kodninger skulle analysere yderligere interviews ved at se videooptagelserne af
dem - og altså ikke systematisk kode flere eller resten af interviewene i Nvivo. På baggrund af den
første kodning valgte jeg at få transskriberet yderligere interviews, som jeg systematisk kunne kode
og analysere. Det betyder, at jeg i min anden kodning har kodet 36 interviews ud af 70 (og to ud af
9 pilotinterviews, som dog ikke indgår i min analyse).

2.3.5.1 Kodning i Nvivo og indkredsning af temaer
Den første kodning af elevinterviewene er primært datastyret, i modsætning til min anden kodning,
der primært er begrebs- og teoretiskstyret (Kvale & Brinkmann 2015: 263), idet jeg tilgik mine data
i den første kodning uden prædefinerede kodekategorier, men derimod udviklede dem ved i første
omgang at læse de ni interviews, som jeg i første omgang havde transskriberet. Ud af de ni
interviews farvekodede jeg de første to interviews og konkluderede, at jeg ville få for mange
kodekategorier til en manuel kodning, og at det derfor ville understøtte min analyseproces at
anvende et softwareprogram til kodningen. Jeg dannede mig dog på baggrund af læsningen af de ni
interviews et overblik over, hvad der skete i interviewene og lavede kodekategorier ud fra disse. Jeg
kalder min første kodning primært datastyret - i modsætning til fuldstændig datastyret. Det gør jeg
ud fra den betragtning, at mine undersøgelser igennem alle dele af projektet vedrører udvikling af
historiebevidsthed, som er et teoretiskfunderet begreb, hvilket betyder, at jeg i kodeprocessen har
læst mine interviews med henblik på at skabe kodekategorier, der rummer teoretiske perspektiver på
udvikling af historiebevidsthed.

I den første kodning udarbejdede jeg 22 kodekategorier, hvor jeg under otte af disse oprettede
underkategorier. For at give et indblik i, hvad kodekategorierne beskriver, i stedet for blot at
gengive, hvad jeg kalder dem, har jeg her sammenfattet dem i syv overordnede kodekategorier med
henblik på at vise, hvad jeg i min første kodning var optaget af. Jeg vælger at sammenfatte
kodekategorierne som følger:
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a) Kodekategorier, der vedrører historieundervisning, herunder hvad eleverne plejede at lave i
historieundervisningen, hvad der for dem udgjorde ’god historieundervisning’, og om eleverne
havde spillet rollespil eller spil i forbindelse med historieundervisningen tidligere.
b) Kodekategorier, der vedrører elevernes oplevelser af de respektive undervisningsforløb, herunder
deres motivation (positive og negative oplevelser), om der var noget, de savnede i forløbene, om de
oplevede at have lært noget, hvad de huskede bedst, og hvordan det fx var for spil-eleverne at spille
en rolle.
c) Kodekategorier, der vedrører elevernes historiefaglige udbytte, herunder elevernes fortællinger,
hvor der indgik ”fakta-viden”, der knyttede an til forløbene, eller hvor der indgik viden, som de
havde tilegnet sig udenfor forløbene, fx fra tv-udsendelser, og der, hvor eleverne lod til at ”mangle”
viden, og hvor fortællingen byggedes op sammen med (eller af) mig som interviewer.
d) Kodekategorier, der vedrører tegn på elevernes indlevelse i den fortidige periode, herunder at de
brugte ”jeg” til at fortælle om den aktør/rolle, de spillede, at de lod til at være følelsesmæssigt
påvirkede af (noget i) forløbene, at de fortalte om forhold i fortiden med afsæt i aktørers eller
gruppers perspektiver.
e) Kodekategorier, der vedrører elevernes fortællinger, herunder om de skabte fortællinger, der ikke
kunne genlæses i forløbsmaterialerne, eller om de netop kunne genlæses, om de skabte fortællinger,
hvor fortidige aktører, deres relationer og valgmuligheder indgik, eller om de tilføjede et
nutidsperspektiv til deres fortællinger om fortiden.
F) Kodekategorier, der vedrører elevernes forståelse af sammenhænge mellem fortidsfortolkning,
nutidsforståelse og fremtidsforventning, herunder om de talte om, hvad Kanslergadeforliget havde
med dem selv at gøre, og hvad der påvirkede mennesker i fortiden til at handle, som de gjorde.
G) Kodekategorier, der vedrører andre forhold, herunder hvor eleverne talte om deres historielærer,
om deres egne eller andres politiske orientering eller forhold udenfor skolen, ligesom jeg kodede for
min egen rolle som interviewer, fx steder, hvor jeg udfyldte ”huller” i deres fortællinger/viden om
fortiden eller andet.
Disse kodekategorier er sammenfatninger af koderne i første ”kodetræ” forstået på den måde, at det
er imellem første og anden kodning, at jeg sammenfattede koderne i kategorier. Kodekategorierne
skabte jeg som led i min indkredsning af temaer, jf. fase tre i Braun & Clarkes guide til tematisk
analyse, hvor temaerne fra fase to vurderes og enten kan danne udgangspunkt for overordnede
temaer eller undertemaer eller helt bortfalde. I denne fase var jeg i stigende grad optaget af at tilgå
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analysearbejdet med et teoretisk afsæt, der i højere grad end under den første kodning, kunne
understøtte mit forskningsformål, nemlig at undersøge sammenhænge mellem udvikling af
historiebevidsthed og undervisningsforløbene. Især blev jeg optaget af, hvorvidt jeg på baggrund af
elevernes udsagn i interviewene kunne undersøge, i hvilken grad undervisningsforløbene med og
uden spil havde givet eleverne mulighed for at udfolde deres historiebevidsthed, altså om deres
historiebevidsthed kom til udtryk i forbindelse med undervisningsforløbene. Jeg indkredsede
således analysens temaer med teoretisk afsæt i forskningsprojektets forståelse af historiebevidsthed,
jf. kapitel 3 og 4, og ud fra koderne i den første kodning.

I den anden kodning koder jeg det samme udsnit af interviewene som i første kodning samt de
interviews, der imellem tiden var blevet transskriberet. Ideelt set skulle jeg på dette tidspunkt have
indkredset de temaer, som jeg ender med at analysere mit datasæt ind i. Det vil sige, jeg burde have
haft to temaer med henholdsvis tre og to undertemaer, jf. den teoretisk tematiske analyse i kapitel 5.
Men i den anden kodning er jeg både teoretisk- og stadig induktivt styret i min tilgang, hvorfor der
igennem kodningen udspringer flere koder, som jeg efterfølgende placerer i kategorier, der ender
med ikke at være målrettet min endelige analyse. Hvor jeg i første kodning særligt placerede
elevernes udtryk for historiebevidsthed i relation til kodekategori F), jf. ovenfor, hvor de bl.a.
fortæller om, hvordan de selv eller deres samtid er påvirket af Kanslergadeforliget, udvider jeg i
min anden kodning historiebevidsthed, med afsæt i min teoretiske forståelse af begrebet, til også at
vedrører handlinger, som eleverne har foretaget i forbindelse med undervisningen. Det betyder, at
jeg konkret bliver optaget af elevernes oplevelser af at have stået overfor et følt problem, der
relaterer sig til fortiden, og som de undersøgte jf. min gennemgang af Deweys teorier om
undersøgelse (eng. ’inquiry’) og erfaring (eng. ’experience’) i kapitel 4, ligesom jeg var optaget af
deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden, jf. min gennemgang af historiebevidsthed som et
etisk anliggende i kapitel 3.

Med afsæt i de mønstre, jeg så i nogle af koderne i mit andet kodetræ, og som jeg vurderede havde
relevans i forhold til det teoretiske udgangspunkt, der vedrørte forskningsprojektets forståelse af
historiebevidsthed som historiedidaktisk begreb, udskilte jeg to overordnede temaer med
henholdsvis tre og to undertemaer. Det første tema vedrørte overordnet set dét, jeg kalder:
Elevernes oplevelser af at have følt en fortidsmæssig problematisk situation, som de undersøgte, jf.
Tema 1. Her indgår særligt koder fra følgende overordnede koder i kodetræet:

48

Active and criticle learning principles – ”Affiliations”/samhørighed med andre –
”Affordances”/samspil mellem aktør og spilverden – Fortidens problemer og mulige løsninger –
Indlevelse – Laver narrativer – Taler om fortiden – ”Tripartite play of identities”.

Det andet tema vedrører overordnet set dét, jeg kalder: Eleverne har erfaringer med fortiden, som
de udtrykker igennem historier (fortællinger om fortiden), og som er meningsskabende og afspejler
elevernes etiske forhold til fortiden, jf. Tema 2. I dette tema indgår særligt koder fra følgende
overordnede koder i kodetræet:
Laver narrativer – Manglende vide – Påvirkning af en person – Sammenhæng mellem fortiden og i
dag – Taler om fortiden – Viden fra forløbet.

I retrospekt har processen omkring gennemførelsen af de indledende faser i forhold til den
tematiske analyse været mindre stringent, end jeg kunne have ønsket mig, og ligeledes mindre
systematisk end Braun & Clarkes gennemgang af tematisk analyse som metode foreskriver. Det
bunder særligt i min induktive optagethed af elevernes fortællinger, der gjorde, at jeg tillod en langt
mere omfangsrig kodning af datasættet, end hvad jeg egentlig havde behov for i forhold til de
temaer, jeg endte med at indkredse. Set i et negativt lys blev denne proces følgelig mere
tidskrævende og omfangsrig, end det måske havde været nødvendigt, hvis jeg havde været mere
systematisk i min tilgang til at indkredse koderne og mindre induktiv fra begyndelsen. Set i et
positivt lys har mit arbejde med datasættet, herunder den omfangsrige kodning, dels betydet, at jeg
har et dybdegående kendskab til datasættet, ligesom min endelige indkredsning af temaer og
undertemaer er velovervejet og afprøvet i relation til forskellige mønstre i en både bred og dyb
kodning af datasættet. I de følgende to kapitler indkredser jeg en forståelse for og definering af det
historiebevidsthedsbegreb, som danner afsæt for min teoretisk tematiske analyse.
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Kapitel 3: Historiebevidsthed i historiedidaktiske
perspektiver
3.1 Introduktion til kapitlet
Historiebevidsthed står som et centralt begreb i nærværende forskningsprojekt, idet mit ærinde er at
undersøge elevers udvikling af historiebevidsthed i sammenhæng med anvendelsen af historiske
rollespil. Forskningsprojektet er således betinget af, at jeg kan observere elevernes
historiebevidsthed i forbindelse med historieundervisningen, og det er således en præmis for mine
undersøgelser, at jeg etablerer en forståelse for, hvordan bevidstheden om historie kan komme til
udtryk som handlinger hos eleverne, som jeg som forsker kan observere og vurdere. I dette samt det
næste kapitel indkredser jeg således en forståelse af historiebevidsthed, som danner grundlag for
mine empiriske undersøgelser. Jeg er i denne sammenhæng særligt begejstret for og inspireret af
den canadiske historiedidaktiker Ann Chinnery (2013; 2019), der definerer historiebevidsthed som
et etisk anliggende, hvilket vedrører menneskers evne (og villighed) til at (lære at) leve historisk.
Chinnery selv er inspireret af og trækker på den amerikanske historiedidaktiker Roger I. Simon.
Særligt for Chinnerys definition er hendes vægtning af dét at have en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden, hvilket hun tillægger afgørende betydning for elevers motivation for og evne til (at lære) at
leve historisk. I dette kapitel indkredser jeg således, med afsæt i Chinnery, en forståelse af
historiebevidsthed som et etisk anliggende, hvor dét at have en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden er centralt placeret. I næste kapitel indkredser jeg, med afsæt i John Dewey, desuden en
forståelse af, hvordan historiebevidsthed som et etisk anliggende kan komme til udtryk som
handlinger, som eleverne foretager i historieundervisningssammenhænge, og som de reflekterer
over i opfølgende interviews.

Jeg indleder dog nærværende kapitel med en kortere redegørelse for historiebevidsthedsbegrebets
placering i fagdidaktikken i Danmark. Begrebet har siden 1995 haft en central placering i
læreplanerne for historiefaget, men ikke desto mindre er det et omdiskuteret begreb, idet det bl.a.
ikke defineres og forstås entydigt blandt forskere. Med henblik på at indkredse en forståelse af,
hvori uenighederne blandt historiedidaktikere består, refererer jeg også her til Chinnery, der
udskiller tre retninger indenfor det forskningsmæssige felt for historiedidaktik, der beskæftiger sig
med historiebevidsthed.
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3.1.1 Baggrund: Historiebevidsthed som didaktisk begreb
Historiebevidsthed har haft en central placering i læreplaner og i historiedidaktik i de sidste årtier i
Tyskland og Skandinavien samt i andre europæiske lande, USA og Canada. Faktisk kan begrebet,
ifølge den danske historiedidaktiker Bernard Eric Jensen (2012), spores helt tilbage til 1970’erne,
hvor den tyske historiedidaktiker Rolf Schörken foreslog, at historiebevidsthed fremadrettet burde
være historiedidaktikernes forskningsgenstand (Jensen: 2012 med reference til Schörken, 1972: 8189). Jensen peger på, at historiebevidsthed, efter Schörkens opfordring samt med udgivelsen af den
tyske historiedidaktiker Jörn Rüsens Handbuch der Geschichtsdidaktik i 1979, fik en central
placering i vesttysk historiedidaktik. Herefter fulgte andre lande trop – herunder Danmark og
Sverige og sidenhen bl.a. England, USA og Canada – og historiebevidsthed blev genstand for
historiedidaktiske analyser og refleksioner (Jensen, 1996; 2010). Dette markerede overordnet set et
opgør med forestillingen om, at historie som forskningsfelt og undervisningsfag skulle være neutralt
og fortidsrettet, forstået på den måde, at eleverne, fra primært at skulle erhverve sig viden om
fortiden, i stedet skulle tage stilling til vigtige værdispørgsmål og problematikker i samtiden
igennem bevidstheden om at fortid, nutid og fremtid indgår i et indbyrdes samspil (Pietras &
Poulsen, 2011: 63).

I dansk skolesammenhæng ses historiebevidsthedsbegrebet for første gang i læreplanen fra 1995,
kaldet Historie 95. Efter implementeringen af en ny Folkeskolelov i 1993 fulgte et større arbejde
med nye læreplaner til fagene (Pietras & Poulsen, 2011: 62-63). For historiefagets vedkommende
kom formålsparagraffen (stk. 1) i læreplanen (Historie 95) til at lyde som følger:

Formålet med faget historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og øge deres lyst
til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at øge
deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende (Jensen,
1996: 5).
Siden 1995 er læreplanerne for folkeskolens fag blevet revideret og skrevet om20.
Historiebevidsthed har bibeholdt sin status som værende et væsentligt begreb i læreplanerne, men
med varierende udlægninger (Pietras & Jensen, 2011), og andre begreber er blevet introduceret,
20

Læreplanerne for folkeskolens fag er siden 1995 blevet revideret eller skrevet om i henholdsvis 2001 (Klare Mål), 2003-2006
(Fælles Mål), 2009 (Fælles Mål II) og 2013-2015 (Forenklede Fælles Mål). Læreplanerne var i 2018-2019 også under revidering
efter, at folkeskoleforligskredsen i 2018 vedtog, at færdigheds- og vidensmål for fagene skulle gøres frivillige.
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hvilket i historiefaget har rykket ved historiebevidsthedsbegrebet som værende det mest centrale i
faget. Fx fik faget en historiekanon i 2006, og med Forenklede Fælles Mål fra 2015 blev
’historiebrug’ introduceret som det overordnede kompetenceområde, hvor ’historisk bevidsthed’21
hører under som et indholdsområde (Undervisningsministeriet: Fælles Mål for Historie). Ikke desto
mindre har undervisningen i historie til stadighed til formål at udvikle elevernes historiebevidsthed.
I fagets formål i den seneste læreplan (Fælles Mål fra 2015 revideret i 2019) lyder formålet således
(stk 3):

Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår,
hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne
forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund (Fagformål for Historie, Fælles
Mål, Børne- og Undervisningsministeriet, 2019).

Imens der i læreplaner såvel som forskningskredse, både i Danmark og lande som Sverige,
Tyskland, England, USA og Canada, er en generel tilslutning til, at historieundervisning skal styrke
elevernes historiebevidsthed, findes der ikke én men flere overordnede og anvendte definitioner på
begrebet (Straub, 2005; Jensen, 2012). Det ligger implicit i begrebet ”historiebevidsthed”, at det
refererer til egenskaber i bevidstheden hos det enkelte menneske og i udgangspunktet vedrører indre
tankeprocesser, oplevelser og følelser. Det er derfor ikke så underligt, at der er generel enighed
blandt forskere om at definere historiebevidsthed som noget, der vedrører egenskaber ved et
menneskes bevidsthed og identitet. Der er dog ikke enighed blandt forskere om, hvordan og til hvad
et menneske anvender sin historiebevidsthed, altså hvordan et menneske giver udtryk for sin
historiebevidsthed, hvordan historiebevidsthed danner forudsætninger for menneskets handlinger,
hvilke handlinger, der er tale om, og hvordan historiebevidsthed kvalificerer disse handlinger,
ligesom der ikke er enighed om, hvordan det udvikles i et individ (Thorp, 2013).

Den måde, begrebet opfattes på i historiedidaktisk perspektiv i Danmark, har rod i særligt de tyske
historiedidaktikere, Karl-Ernst Jeismann (1979) og Jörn Rüsen (1997; m.fl.), og i forhold til at
implementere begrebet i læreplaner og omsætte det til fagdidaktik, har den danske
historiedidaktiker Bernard Eric Jensen (1996; m.fl.) haft stor indflydelse. For alle tre
21

I Fælles Mål 2009 gik man over til at benævne historiebevidsthed ‘historisk bevidsthed’. Ifølge Bernard Eric Jensen er der
væsentlige forskelle mellem de to begreber, bl.a. omtaler han historisk bevidsthed som værende en delmængede af
historiebevidsthed, og historisk bevidsthed er, ifølge Jensen, kendetegnet ved at vægte tolkninger af kontinuitet og forandring i
fortiden (Jensen, 1996: 44).
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historiedidaktikere vedrører historiebevidsthed overordnet set bevidsthedsmæssige processer, hvor
fortid, nutid og fremtid kobles sammen som fortidsfortolkning, nutidsforståelse og
fremtidsforventning22. Historiebevidsthed defineres således som et indre og individuelt anliggende,
der dannes, optræder og virker i individet alene, og det er ikke entydigt, hvad historiebevidsthed
bruges til, og hvordan det ytrer sig, når et menneske bruger sin historiebevidsthed.
Historiebevidsthed har (måske derfor) fået skyld for at være et vagt eller uhåndgribeligt begreb i
historiedidaktiske sammenhænge, hvilket betyder, at det i sidste ende overlades til lærerne at
konkretisere en forståelse af begrebet, samt hvordan de vil sikre, at deres historieundervisning
understøtter elevernes udvikling af historiebevidsthed, som, i hvert fald i en dansk og svensk
skolekontekst, er dem pålagt (Thorp, 2013: 220).

3.2 Historiebevidsthed som et etisk anliggende: At leve historisk
I mit arbejde med historiebevidsthed som historiedidaktisk begreb er jeg, som nævnt, inspireret af
den canadiske historiedidaktiker Ann Chinnerys diskussioner omkring historiebevidsthed som et
etisk anliggende. Den definition på historiebevidsthed, som hun anvender, definerer
historiebevidsthed som det at leve historisk med afsæt i en etisk og følelsesmæssig tilknytning til
fortiden. Jeg finder denne tilgang til historiebevidsthed både interessant og relevant i relation til
mine empiriske undersøgelser i nærværende forskningsprojekt. I min tilgang til Chinnery tager jeg
særligt udgangspunkt i to af hendes artikler fra henholdsvis 2013 og 2019. Selv tager Chinnery
afsæt i Roger I. Simons (2004; 2005) arbejde med historiebevidsthed, hvor historiebevidsthed
defineres som menneskers evne til at leve historisk (eng. ’to live historically’). Når mennesker lever
historisk, handler det om at leve med et særligt etisk forhold til fortiden (Chinnery, 2013: 253). Jeg
vender tilbage til, hvad det vil sige at have et etisk forhold til fortiden og leve historisk.

Chinnery (og andre historiedidaktiske forskere herunder især den tyske historiedidaktiker og filosof
Jörn Rüsen), peger på, at mennesker bruger deres historiebevidsthed til at orientere sig i livet (det
Chinnery (og bl.a. Rüsen) på engelsk refererer til som ’life-orienting praxis’). Historiebevidsthed
tillægges i den henseende betydning for menneskers evne til at orientere sig i tid og for deres
22

For mere om de ”traditionelle” definitioner indenfor historiebevidsthed som didaktisk begreb se bl.a. følgende: Jeismann, 1979;
Rüsen, 1997; 2004; 2005; Jensen,1996; 2003; 2010; 2012; Straub, 2005; Retz, 2018; Thorp, 2013; Thorp, 2017; Pietras & Jensen,
2011).
Jeg anerkender naturligvis de ”traditionelle” definitioner på historiebevidsthed og deres indflydelse på historiedidaktik i Danmark,
Skandinavien, Tyskland – og andre europæiske lande – samt USA og Canada. De danner dog ikke direkte grundlag for mine
undersøgelser i nærværende forskningsprojekt, hvor jeg i stedet lader mig inspirere af Chinnery samt Deweys teorier om bevidsthed
og historie.
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forståelse af sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid. Man kan dog sige, at det er en diffus
betydning at tillægge et i forvejen diffust begreb. Det er derfor kærkomment, at Chinney i sin artikel
fra 2019 undersøger mulighederne for at anvende en anden definerende term, der måske i højere
grad end life-orienting praxis kan bidrage til en forståelse og konkretisering af, hvad
historiebevidsthed betyder for et menneske. Termen, hun anvender, lyder på engelsk ’life-bearing
praxis’ eller ’the bearing of historical consciousness’, som er termer, hun låner fra to
historiedidaktikere og professorer fra henholdsvis Canada og Sverige, Paul Zanazanian & Kenneth
Nordgren (2017)23. Historiebevidstheds betydning i denne forståelse handler især om, hvordan
mennesker bærer fortiden med sig i livet, det vil sige, hvordan vi forholder os til fortiden som noget,
der præger os, samt hvordan vi positionerer os i forhold til fortiden. Chinnery opstiller tre måder,
hvorpå vores historiebevidsthed har betydning for os som ’life-bearing praxis’, hvilket jeg vender
tilbage til senere i kapitlet.

I et historiedidaktisk perspektiv bør udvikling af historiebevidsthed, ifølge Chinnery og Simon, stå
centralt i historieundervisningen i skolen. Dette er sådan set også tilfældet i canadiske skoler, mener
Chinnery, der beskriver et skift i det fokus, der har været for historieundervisning igennem de sidste
årtier:

Over the past 20 years, there has been a shift in history education away from a view of
history as the pursuit of an objective, universal story about the past toward ‘historical
consciousness’ which seeks to cultivate an understanding of the past as something that
makes moral demands on us here and now. (Chinnery, 2013: 253).

Men uanset hvor meget historiedidaktikere, lærere og uddannelsesforskere mener, at
historieundervisningen skal have fokus på at udvikle elevernes historiebevidsthed, fordrer det at
lære at leve historisk, at eleverne i en eller anden grad er motiverede i retning af at ønske at leve
historisk. Chinnerys pointe i artiklen fra 2013 er bl.a., at udvikling af historiebevidsthed hos
eleverne fordrer, at de er opmærksomme på deres etiske tilknytning til fortiden og ikke mindst
anerkender dette forhold som værende væsentligt for deres liv. Uden elevernes samtykke,
motivation og engagement kommer der ikke til at finde nogen udvikling af historiebevidsthed sted,
hvilket konkret betyder, at de ikke lærer at leve historisk. Chinnery karakteriserer dette som ét af
23

Hvad angår termen ‘life-bearing’ og ‘the bearing of historical consciousness’ refererer Chinnery til personlig korrespondance med
Zanazanian & Nordgren fra 2017 (Chinnery 2019).
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hovedproblemerne i forhold til elevernes udvikling af historiebevidsthed i faget historie. Derfor
tilføjer Chinnery det, hun på engelsk referer til som the notion of caring for the past til den
fagdidaktiske diskussion om historiebevidsthed, som hun taler ind i, som en måde at adressere
netop denne problematik. Jeg oversætter the notion of caring for the past med, at nutidens
mennesker har ”en følelsesmæssig tilknytning til fortiden”. Jeg bruger også flere steder betegnelsen
”at drage omsorg for mennesker i fortiden” som et udtryk for, at man er opmærksom på fortidige
mennesker og forhold, som man tillader sig at blive rørt over, ligesom jeg bruger fire former for
bekymring for og følelsesmæssig optagethed af fortiden som delmængder af dét at have
følelsesmæssig tilknytning til fortiden (Barton & Levstik, 2004).

Jeg er således inspireret af Chinnerys (og Simons) tilgang til historiebevidsthed som noget, der
definerer menneskers etiske forhold til fortiden og deres evne til at leve historisk, samt hendes
historiedidaktiske fokus på nødvendigheden af en følelsesmæssig tilknytning til fortiden (eng. ’the
notion of caring for the past’) i forhold til elevernes udvikling af historiebevidsthed. Det er jeg
primært af to grunde. For det første fordi jeg mener, at hendes måde at indkredse og differentiere
mellem forskellige historiedidaktiske tilgange til historiebevidsthed er med til at overskueliggøre et
ellers temmelig mudret forskningsfelt, hvor flere forskellige definitioner, forståelser og anvendelser
af begrebet ’historiebevidsthed’ er i spil (Chinnery, 2019: 99; Thorp, 2013; 2017). Chinney bidrager
positivt til feltet med et bud på, hvordan forskellige dominerende retninger indenfor det
historiedidaktiske forskningsfelt, der beskæftiger sig med historiebevidsthed, kan koges ned til tre
retninger, som jeg gennemgår i afsnit 3.2.1, og som (kort fortalt) handler henholdsvis om det at
tænke historisk og det at leve historisk. For det andet tilslutter jeg mig hendes tilgang til
historiebevidsthed i historiedidaktisk perspektiv, der definerer historiebevidsthed i relation til
elevernes etiske tilknytning til fortiden og deres evne (og motivation) i forhold til at leve historisk,
ligesom jeg er inspireret af den måde, hun tillægger elevernes følelsesmæssige tilknytning til
fortiden betydning i forhold til deres udvikling af historiebevidsthed.

I nærværende kapitel gennemgår jeg Chinnerys diskussioner og overvejelser angående
historiebevidsthedsbegrebet i historiedidaktisk perspektiv, og det er med Chinnery i mente – særligt
hendes fokus på historiebevidsthed som det at leve historisk med en etisk betinget følelsesmæssig
tilknytning til fortiden – at jeg i kapitel 3 indkredser og definerer et historiebevidsthedsbegreb med
afsæt i Dewey. Selvom jeg er tilhænger af Chinnerys brug af historiebevidsthedsbegrebet i relation
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til det at leve historisk igennem en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, kan jeg af hendes artikler
ikke udlede en nærmere definition på, hvordan historiebevidsthed udvikles og kommer til udtryk i
historieundervisningssammenhænge, som i forhold til nærværende forskningsprojekt er afgørende
for mine undersøgelser. Det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb,
som jeg definerer i kapitel 4 og bruger i min teoretisk tematiske analyse af mit datasæt i kapitel 5, er
derfor tænkt som et bud på, hvordan historiebevidsthed, som et etisk anliggende, udvikles i en
historieundervisningskontekst og ikke mindst, hvordan elevernes historiebevidsthed, forstået som
det at leve historisk med en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, kan komme til udtryk i
historieundervisningssammenhænge. Jeg bruger særligt Deweys undersøgelsesbegreb (eng.
’inquiry’) i konstruktionen af historiebevidsthedsbegrebet. Det gør jeg, fordi Dewey netop tillægger
undersøgerens følelser særlig og afgørende betydning i forhold til, om undersøgelsen igangsættes
og gennemføres. Det betyder, at en undersøgelse i Deweysk forstand (som jeg senere definerer som
en historisk undersøgelse), skal forstås som en proces igennem hvilken, eleverne både udvikler
deres historiebevidsthed som et etisk anliggende og udtrykker deres historiebevidsthed. Jeg uddyber
dette i kapitel 4.

I de følgende afsnit uddyber jeg, hvad der menes med at leve historisk, og hvordan dette hænger
sammen med historiebevidsthed som et etisk anliggende, ligesom jeg forfølger Chinnerys
historiedidaktiske perspektiv på sammenhæng mellem netop denne måde at anskue
historiebevidsthed og elevernes evner og muligheder for at skabe en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden på. Jeg etablerer endvidere en forståelse af, hvad historiebevidsthed som et etisk anliggende
betyder for et menneske ved at gennemgå Chinnerys definition på og anvendelse af termen ’lifebearing praxis’ eller ’the bearings of historical consciousness’, som drejer sig om, hvordan vi
forholder os til, præges af og bærer fortiden med os i vores liv.

Først er det dog nødvendigt at etablere en forståelse af, hvordan Chinnerys tilgang til
historiebevidsthed, inspireret af især Simon, placerer sig i forhold til de dominerende tilgange til
historiebevidsthed som didaktisk begreb.

3.2.1 Teoretisk baggrund: Tre retninger indenfor historiebevidsthed som didaktisk begreb
Som jeg nævner ovenfor, er der generel enighed blandt historiedidaktikere på tværs af landegrænser
og kontinenter om, at historiebevidsthed bør have en central placering i historieundervisningen i
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skolen. Der er dog ikke enighed om, hvordan historiebevidsthed bør defineres, og hvilken rolle det
spiller i menneskers liv. Jeg er, bl.a. derfor, tilhænger af Chinnerys måde at indkredse de
uenigheder, der grundlæggende adskiller de forskellige retninger indenfor
historiebevidsthedsdiskussionerne. Chinnery taler ud fra et canadisk/amerikansk perspektiv på
historiebevidsthed. Jeg mener dog, at den kontinentale tilgang til historiebevidsthedsbegrebet også
er indeholdt i hendes gennemgang af feltet, da den ene af de tre retninger, som hun definerer,
repræsenteres af Rüsen, som kan tillægges afgørende betydning for, hvordan begrebet er blevet
opfattet i europæisk historiedidaktik24.

Chinnery udskiller således tre retninger indenfor det forskningsmæssige felt for historiedidaktik, der
beskæftiger sig med historiebevidsthed. De tre retninger har det tilfælles, at de beskriver, hvordan
mennesker forholder sig til fortiden, og, ifølge Chinnery, handler denne forholden sig om, hvilke
krav, fortiden stiller til nutiden og hvordan (eng. ’demands the past makes on the present’). Den
første retning er repræsenteret af Simon, der mener, at de krav fortiden stiller til nutiden er af
eksistentiel karakter (eng. ’the demand the past makes on the present [is] an existential demand’).
Det betyder, at historiebevidsthed er et etisk og eksistentialistisk anliggende, der handler om, at
mennesker er uundgåeligt forbundet til fortiden i en form for gældsforhold (Chinnery 2013: 254;
2019: 98). Chinnery beskriver Simons tilgang til historiebevidsthed, som følger:

For Simon, the past is not a set of artefacts, narratives, or documents that we can
come to know and understand, but rather something that always exceeds our grasp,
but which nonetheless makes ethical demands on us here and now. […] [historical
consciousness is as a concept] a recognition of our inescapable indebtedness to the
past. (Chinnery, 2019: 98).

Ifølge Simon handler det nævnte gældsforhold, som nutidens mennesker står i i forhold til fortiden,
om ansvarlighed. Det betyder med andre ord, at det, vi skylder fortidens mennesker, er at mindes
dem og lære om og af dem:

24

Jeg referer til Chinnerys tre retninger indenfor didaktiske diskussioner om historiebevidsthed, som hun præsenterer i artiklen fra
2013. Det gør jeg, fordi hun her giver Rüsen en selvstændig retning. I artiklen fra 2019 har hun kogt de tre retninger ned til to
retninger, og Rüsen repræsenterer ikke længere en selvstædig retning. I artiklen fra 2019 placeres Rüsen i den retning, der primært er
repræsenteret ved Peter Seixas. Perspektivet i artiklen fra 2019 er i endnu højere grad end i 2013 canadisk/amerikansk. Men ud fra et
kontinentalt/europæisk perspektiv, hvor Rüsen stadig spiller en central rolle i forhold til forståelsen af historiebevidsthedsbegrebet,
anvender jeg hendes tre retninger fra 2013, velvidende at artiklen er af ældre dato.

57

Historical consciousness as Simon (2005) describes it, is inherently social; it is ”not
… an individual awareness and attitude but … a commitment to, and participation in,
an organized practice of remembrance and learning”. (Simon, 2005: 101, citeret i
Chinnery, 2019: 98-99).

Simons syn på historiebevidsthed i historiedidaktisk perspektiv kan siges, overordnet set, at dreje
sig om at skabe historiske vidner (eng. ’to cultivate historical witnesses’) (ibid: 99) igennem det at
lære at leve historisk. Simon er i sin tilgang til historiebevidsthed især inspireret af filosofferne
Jacques Derrida og Emmanuél Levinas, hvilket bl.a. også er en væsentlig årsag til, at Chinnery selv
anvender Simon i sit arbejde med begrebet (ibid.:100).

Den anden forskningsmæssige retning indenfor historiebevidsthed som didaktisk begreb, som
Chinnery beskriver, er repræsenteret ved den canadiske historiedidaktiker Peter Seixas. For Seixas
er de krav, fortiden stiller til nutiden, af kognitiv karakter. Fortiden stiller kognitive moralske krav
til nutidens mennesker (eng. ’the moral demand is cognitive’) (Chinnery, 2013: 254). Det betyder,
at historiebevidsthed særligt handler om tilegnelsen af viden om fortiden, der sætter os i stand til at
foretage moralske beslutninger i vores liv som medborgere i et samfund. Seixas kobler således det
at udvikle historiebevidsthed hos elever sammen med det at skabe historiekyndige elever (eng. ’to
promote critical historical literacy’) (Chinnery, 2019: 98) igennem det, han kalder historisk
tænkning (eng. ’historical thinking’) (Chinnery, 2013: 254). Om denne proces – altså vejen mellem
historisk tænkning og det at blive historiekyndig – skriver Chinnery følgende:

Historical thinking requires students to weigh competing narratives about the past
and to ask critical questions concerning the authenticity of the primary source
documents and the validity of the interpretations in secondary source analyses. […]
Students learn that it is not simply a matter of believing the most compelling story, but
of weighing the evidence and learning to think like an historian. […] The more we
know about what went on in the past, the better equipped we will be to make decisions
about the kind of society we want, and our role as citizens, now and in the future.
(Chinnery, 2019: 98, 105).
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Centralt i Seixas tilgang til historiebevidsthed er således historisk tænkning. Det er det bl.a. ud fra
den betragtning, at udvikling af historiebevidsthed hos eleverne implicit handler om, at jo mere vi
ved om fortidens triumfer og tragedier, desto bedre er vi til at træffe moralske beslutninger i forhold
til, hvilket samfund vi ønsker at skabe, og hvilken rolle, vi selv ønsker at spille heri. Så når eleverne
lærer om fortiden igennem historisk tænkning, ligger der implicit, indenfor Seixas tilgang til
historiebevidsthed, et didaktisk ønske om at skabe et behov i eleverne for at blive (moralsk) bedre
mennesker, end dem, der i fortiden fx begik forbrydelser (ibid.).

Den tredje og sidste retning indenfor historiebevidsthed i historiedidaktisk perspektiv, som
Chinnery udskiller, er repræsenteret ved Rüsen. Rüsen ser, som Seixas, at fortidens krav til nutiden
er af kognitiv karakter. Det betyder, i henhold til Rüsen, at historiebevidsthed handler om
menneskers evne til at orientere sig i tid og skabe mening i nutiden. Rüsen definerer
historiebevidsthed som en narrativ kompetence, som betyder, at mennesker i nutiden kan skabe
mening i historier om fortiden (Chinnery, 2013: 254). Chinnery udelader Rüsen fra sin
gennemgang af de forskellige tilgange til historiebevidsthed i canadisk/amerikansk perspektiv i sin
artikel fra 2019. Hendes fokus er her primært canadisk, men hun anerkender den betydning, som
Rüsen tillægges i forhold til, hvordan historiebevidsthedsbegrebet bliver anvendt og forstået i
didaktisk perspektiv (også) i Canada i dag. I artiklen fra 2019 skriver Chinnery om bl.a. Rüsens
indflydelse på canadisk forståelse af historiebevidsthedsbegrebet på følgende måde:

In keeping with the primarily Canadian focus of the paper, I have not addressed the
important body of European scholarship on historical consciousness that emerged in
large part as an attempt to respond to, and get to grips with, the horrors of the
Holocaust. Many scholars cite Hans-Georg Gadamer’s Le problèm de la conscience
historique (1963) as inaugurating the field of historical consciousness in Europe,
followed and built on by Jörn Rüsen, Andreas Körber, Arie Wilschut, and others.
Amongst the European scholars, it is Rüsen (2005; 2017), and, in particular, his work
on narrative competence and memory, that has had the most impact on the field in
Canada. (Chinnery, 2019: 97).

I artiklen fra 2019, hvor Chinnery har kogt de nævnte tre retninger indenfor historiedidaktisk
forskning angående historiebevidsthed ned til to grundlæggende retninger, er det henholdsvis
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Simons og Seixas tilgange, der er dominerende. Rüsens kognitive, narrative tilgang til
historiebevidsthed er i højere grad indeholdt i Seixas tilgang. Chinnery beskriver de væsentligste
forskelle mellem Seixas og Simons tilgange til historiebevidsthed som følger:

Put it simply, the main difference between to two approaches is that Seixas
emphasizes historical thinking as a way to develop historically literate citizens and
Simon emphasizes public memory as a way to cultivate historical witnesses; and the
key point of departure is in the role that knowledge is seen to play in the development
of historical consciousness. (Chinnery, 2019: 99).

Hvor Seixas forståelse af historiebevidsthed har et overvejende kognitivt fokus, idet
historiebevidsthed kommer til at dreje sig om at skabe historiekyndige borgere (eng. ’to develop
historically literate citizens’) igennem historisk tænkning (eng. ’historical thinking’), tillægges
historiebevidsthed hos Simon et overvejende eksistentielt fokus. Her drejer historiebevidsthed sig
overvejende om at leve historisk og om at skabe historiske vidner (eng. ’cultivate historical
witnesses’) (Chinnery, 2019: 99). Seixas og Simons tilgang til historisk viden adskiller sig i
hovedtræk på følgende måde: Hvor Seixas mener, at desto mere viden, eleverne tilegner sig om
fortiden igennem historisk tænkning, desto bedre rustede er de til at træffe moralske valg i livet og
begå sig som borgere i samfundet, mener Simon ikke, at det er muligt at tilegne sig tilstrækkelig
viden om fortiden til at kunne ”bemestre” den, men at man i stedet skal forholde sig til fortiden med
grundlæggende ydmyghed.

Chinnerys udgangspunkt for primært at arbejde videre med Simons tilgang til historiebevidsthed i
historiedidaktisk perspektiv, udtrykt igennem (elevernes ønske om) at leve historisk, bunder dels i
hendes interesse for Levinas (1987), særligt hans fokus på det etiske ansvar, nutidige mennesker
står overfor i mødet med fortiden (eng. ’encounters with the past’) (Chinnery, 2019: 99), og dels i
hendes fokus på historiebevidstheds betydninger for mennesker, forstået som det, hun på engelsk
kalder ’life-bearing praxis’ eller ’the bearing of historical consciousness’ (ibid.: 100). Hun
anerkender, at det dog primært er Seixas tilgang til historiebevidsthed - og historisk tænkning som
praksis - der har vundet indpas i klasseværelserne eller i hvert fald i de curriculære intentioner, idet
Simons etisk-orienterede tilgang til historiebevidsthed ikke så nemt, som måske historisk tænkning,
lader sig oversætte til handling i undervisningssammenhænge. Ikke desto mindre arbejder Chinnery
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(og jeg selv) videre med at undersøge de historiedidaktiske potentialer, der kan være forbundet med
historiebevidsthed som et etisk anliggende, der netop fordrer en form for følelsesmæssig tilknytning
til fortiden fra elevernes side - udtrykt igennem en motivation i forhold til det at leve historisk
(ibid.)

3.2.2 Et etisk forhold til fortiden: Fortidens betydning for nutiden
Centralt i selve det at leve historisk står den etiske præmis, der drejer sig om, at andre menneskers
liv har betydning. Også mennesker i fortiden har betydning for os, fordi vi lever i forlængelse af
dem og de valg, de har truffet. At leve historisk drejer sig således om at anerkende fortidens
betydning for nutiden, samt at vi er knyttet til fortiden, at den præger os, og at vi skal forholde os til
denne prægning. I Simons forståelse af det at leve historisk, som er den forståelse, Cinnery refererer
til, står nutidens mennesker i en særlig form for etisk forhold til de mennesker, der kom før os, som
betyder, at vi skal lære at leve i et kontinuerligt forhold til fortiden. Det særlige og kontinuerlige
etiske forhold, som vi har til fortiden, drejer sig om, at fortiden stiller eksistentielle og moralske
krav:

Living historically is not about trying to live in the past, but rather about learning
from and living in relation with the past, acknowledging the moral claim that the past
has on us here and now. (Chinnery, 2013: 253 med reference til Simon, Eppert, &
Rosenberg, 2000: 4).

Som nævnt i gennemgangen af Simons tilgang til historiebevidsthed, stiller disse eksistentielle og
moralske krav (eng. ’moral claim’) os i en form for uundgåelig gældssætning i forhold til fortiden,
hvor det, vi skylder, er ansvarlighed – ansvarlighed i forhold til at mindes dem og lære om og af
dem. Men i forhold til at lære om og af fortiden er det for Simon endvidere en væsentlig præmis for
historiebevidsthed, som et etisk anliggende og det at leve historisk, at mennesker ikke kan komme
helt til bunds i, hvad der egentlig skete i fortiden. Man kan ikke kognitivt arbejde sig frem til en
sådan viden, fx igennem historisk tænkning, jf. Simons og Seixas forskellige tilgange til historisk
viden - som nævnt ovenfor. At acceptere denne præmis skaber en form for ydmyghed i forhold til
fortiden, der er et grundlæggende karaktertræk ved det at leve historisk. Chinnery beskriver dette
forhold som følger:
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For Simon, our inability to ever really know what went on in other times and places is
not a weakness to be overcome, but rather a defining feature of historical
consciousness that goes hand in hand with our relation to the past as one of
indebtedness and ethical responsibility. (Chinnery, 2019: 99).
Simon mener således ikke, at det er muligt for os at ’bemestre’ fortiden, men at dette ikke skal
forstås som en svaghed, som vi skal overvinde. Når vi lever historisk, er det med en bevidsthed om,
at vi netop ikke bemestrer fortiden, men at vi alligevel er knyttet til de mennesker, der kom før os,
og at vi skal forsøge at lære dem at kende på trods af afstand i tid og usikkerhederne forbundet med
vores viden om dem. For at understrege denne pointe, der bl.a. indbefatter vores ydmyghed i
forhold til fortiden, refererer Simon selv til den amerikanske historiedidaktiker Sam Wineburg med
følgende citat:

[Our] inability to perceive the experiences of others is a reason why the study of
history is so crucial. Coming to know others, whether they live on the other side of the
tracks or the other side of the millennium, requires the education of our sensibilities.
This is what history when taught well gives us practice in doing. What allows us to
come to know others is our distrust of our capacity to know them, our skepticism
towards the extraordinary sense-making abilities that allow us to construct the world
around us. (Simon, Rüsen, et. al., 2004: 205 citeret i Chinnery, 2019: 99).

Her berøres både om den ydmyghed, der er forbundet med at leve historisk, idet vi netop ikke kan
bemestre fortiden, og at det ikke er en let øvelse at aflægge os, eller måske endda aflære, vores
veludviklede meningsskabende apparat, som vi hele tiden konstruerer mening i verden ud fra. En af
Wineburgs centrale pointer er, at det at forstå fortidens mennesker (måske alle mennesker) fordrer,
at man tænker kontraintuitivt, fordi man netop ikke kan støtte sig til sin egen forståelse af verden.
Denne handling, altså det at forstå fortidens menneskers perspektiver på livet i fortiden, er, ifølge
Wineburg, en unaturlig handling (eng. ’an unnatural act’) for mennesker i nutiden25, som skal læres.

25

Wineburg forbindes ofte med den historiedidaktiske retning, kaldet historisk tænkning (eng. ’historical thinking’). En af
Wineburgs centrale pointer er, at det ikke falder mennesker naturligt at tænke historisk, hvilket bl.a. er titlen på hans bog Historical
Thinking and Other Unnatural Acts (2001). Jeg antager, at Simon ikke tager hele Wineburgs tilgang til sig, grundet Simons vægtning
af elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden, men at Simon referer til Wineburgs idéer, der vedrører sammenhængen mellem
det at forholde sig med en vis ydmyghed til fortiden som en del af det at leve historisk.
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At leve historisk handler således ikke kun om at tilegne sig viden om fortiden. Det at leve historisk,
drejer sig i særlig grad om, ifølge Chinnery (og Simon), at (tillade sig selv at) blive rørt af fortiden
fortiden (eng. ’to be touched by the past’ (Chinnery, 2019: 104)26, således at der kan opstå en
følelsesmæssig tilknytning mellem mennesker i nutiden og fortiden. Menneskers følelsesmæssige
tilknytning til fortiden tillægges nemlig afgørende betydning for vores historiebevidsthed og det at
leve historisk. Når vi bliver rørt af fortiden, positionerer vi os i forhold til fortiden med en vis
ydmyghed, der drejer sig om, at vi netop ikke kan bemestre den, men at den vedkommer os og
vores nutid. Chinnery beskriver dette forhold som følger:

The affective experience of being touched by the past is about positioning ourselves in
relation to the past, and asking ourselves,”Whose and what memories matter – not
abstractly – but to me, to you? To what practices of memory am I obligated, what
memories require my attention and vigilance, viscerally implicating me – touching me
– so that I must respond, rethinking my present?” Being touched by the past in this
way, I would argue, calls first and foremost for the virtue of epistemic humility.
(Chinnery, 2019: 104, med citat fra Simon, 2005: 89).

Men det at leve historisk fordrer, ifølge Chinnery, også en form for indre motivation, idet det netop
skal udspringe af en følelse af, at det er nødvendigt og væsentligt at leve historisk. Hvis det
modsatte er tilfældet, altså at vi ikke er motiverede eller føler, at det er nødvendigt og væsentligt at
leve historisk, udvikler vi ikke vores historiebevidsthed. Spørgsmålet er således, hvordan man
bliver motiveret til at (lære at) leve historisk? Det er, ifølge Chinnery, sandsynligt, at en følelse af
motivation kan opstå, hvis man netop bliver rørt af fortiden og samtidig positionerer sig med en vis
ydmyghed i forhold til fortiden. Men når dét at leve historisk skal læres som en del af
undervisningen i historiefaget, er der, ifølge Chinney, overhængende risiko for, at eleverne netop
ikke er motiverede og modtagelige herfor og dermed heller ikke for at udvikle deres
historiebevidsthed som et etisk anliggende. Hun beskriver dette forhold som følger:

However, the call to live historically poses particular challenges for us as educators.
No matter how much we might believe in the importance of learning to live as though
those past lives mattered, if our students do not see it that way, even the most
26

Jeg ser ikke sammenhæng i øvrigt mellem Simon og Wineburg (2001), særligt ikke i forhold til promovere elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden.
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thoughtfully designed program in history education will never get off the ground.
(Chinnery, 2013: 253).

Derfor undersøger hun, i sin artikel fra 2013, hvorledes netop menneskers følelsesmæssige
tilknytning til fortiden kan bidrage til, at vi er motiverede i forhold til at påtage os det svære
arbejde, der er forbundet med at lære at leve historisk og udvikle vores historiebevidsthed som et
etisk anliggende (ibid.). Hun tillægger vores følelsesmæssige tilknytning til fortiden afgørende
betydning for vores evne til (at lære) at leve historisk. Hun kalder denne tilknytning the notion of
care, som jeg, som nævnt i introduktionen, oversætter med ”følelsesmæssig tilknytning til
fortiden”, ligesom jeg flere steder anvender betegnelsen ”at drage omsorg for mennesker i fortiden”
som udtryk for, at man er opmærksom på fortidige mennesker og forhold samt bliver rørt af forhold
i fortiden. Jeg vender tilbage hertil i afsnit 3.2.4, men først skitserer jeg de betydninger, som
Chinnery tillægger historiebevidsthed som etisk anliggende for menneskers liv. Det gør jeg ved at
gennemgå de definitioner, hun udleder på det, hun (og andre historiedidaktikere) kalder the lifebearing praxis of historical consciousness eller the bearing of historical consciousness, som drejer
sig om, hvordan mennesker forholder sig til, præges af og bærer fortiden med sig (Chinnery, 2019:
100). Jeg oversætter den engelske term life-bearing med ’livs-prægning’, idet jeg forstår det som et
udtryk for, hvordan mennesker præges af fortiden, samt hvordan vi forholder os og bærer denne
prægning med os i vores liv.
3.2.3 Historiebevidstheds tre betydninger for menneskers liv: Historiebevidsthed som ’livsprægning’
I sin indkredsning af, hvilke betydninger historiebevidsthed kan siges at have for et individ,
anvender Chinnery, som nævnt, termerne life-bearing praxis eller the bearing of historical
consciousness. Historiebevidsthed angår, i denne forståelsesramme, hvordan vi bærer fortiden med
os i livet, og hvilke betydninger, historiebevidsthed tillægges. Chinnery udleder tre potentielle
betydninger af termen livs-prægning (eng. ’life-bearing’). Den første betydning, som
historiebevidsthed tillægges for menneskers liv, kalder hun historiebevidsthed som en byrde eller
vægt, som man bærer med sig (min oversættelse; eng. ’a burden or weight that one bears’). Den
anden betydning kalder hun historiebevidsthed som et ståsted, en adfærd eller en måde at være i
verden i relation til fortiden (min oversættelse; eng. ’a stance, comportment or way of walking in
the world in relation to the past’). Den tredje betydning, som hun tillægger historiebevidsthed,
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kalder hun historiebevidsthed som en målestok for fortidens relevans og betydning for vores liv i
dag (min oversættelse; eng. ’a measure of the relevance and significance of the past for our lives
today’) (Chinnery, 2019: 100). Som nævnt låner hun den konkrete term ‘life-bearing’ fra
Zanazanian & Nordgren (2017, jf. note 25), men i sin udvikling af den forståelsesramme, som hun
opstiller for historiebevidstheds betydning for menneskers liv, trækker hun både på Seixas og
Simons arbejde med historiebevidsthed – dog med en betydelig vægtning af særligt Simon (ibid.). I
de følgende tre afsnit gennemgår jeg historiebevidsthed som livs-prægning og dets tre betydninger.
De tre betydninger skal forstås som tre sider af samme sag. Ifølge Chinnery er alle tre betydninger
kendetegnende for historiebevidsthed som etisk anliggende forstået som det at leve historisk. De
således både overlapper og adskiller sig, men skal ses i sammenhæng med hinanden, og der er ikke
tale om, at den ene betydning udelukker de øvrige.

3.2.3.1 Historiebevidsthed som en byrde eller vægt man bærer med sig
Den første betydning, som Chinnery tillægger historiebevidsthed, drejer sig om, at
historiebevidsthed er noget, vi bærer med os i livet som en byrde eller vægt, der har betydning for
vores liv. Nutidens mennesker er nemlig forbundet til mennesker i fortiden, og dét, at leve historisk,
er betinget af, at man gør sig denne forbundethed klart. Nutidens mennesker er forbundet til
fortiden, fordi vi er dannet af de handlinger, som mennesker i fortiden foretog, uanfægtet om vi gør
os det klart eller ej. Men når vi lever historisk – altså har en udviklet historiebevidsthed som et etisk
anliggende – forholder vi os til denne forbundethed på en helt særlig måde. Med referencer til
psykoanalytiker og filosof Roger Frie (2017) forklarer Chinnery, at det at være forbundet til
fortiden grundlæggende handler om skyld og ansvar. Hun beskriver dette forhold som følger:
[…] as individuals, and as communities and countries, there is no escaping our
history. We are all indelibly shaped by the actions of those who came before us,
whether we realize it or not. […] [We can, however] distinguish the guilt of the first
generation from the responsibility of those who have come after. (Chinnery, 2019:
100-101).

Der bør således skelnes mellem spørgsmål om skyld og ansvar, hvilket vil sige, at nutidens
mennesker ikke bærer skylden for forbrydelser i fortiden, men nutidens mennesker har et ansvar
overfor mennesker i fortiden, netop fordi vi er forbundet til dem. Det betyder, at vi i nutiden, ifølge
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Chinnery (med referencer til bl.a. Frie (2017) og Levinas (1987)), bærer et etisk ansvar i forhold til
handlinger og forbrydelser i fortiden, der dels pålægger os netop at lære om fortiden, og dels stiller
os i et etisk forhold til fortidens mennesker, der drejer sig om, at de har betydning for os. Det er
ganske enkelt ikke uden betydning, hvad der er sket med dem, det er ikke uden betydning hvorfor,
og det er ikke uden betydning, hvilken forbindelse deres handlinger og skæbner har til os i nutiden.
Det er i denne forståelse af historiebevidstheds betydning således centralt, at vi, for at leve historisk,
er os bevidste om den vægt og byrde, som fortiden udgør i og for vores liv. Fortiden – og vores
forbundethed med den – pålægger os på én gang et etisk og moralsk ansvar i forhold til vores
handlinger i nutiden og håb for livet og fremtiden. Med reference til Levinas beskriver Chinnery
dette forhold således:

In Levinasian terms, the difficult inheritance of the past comes to us as an ethical debt
we have done nothing to incur, but neither which can we refuse. What we do with that
difficult inheritance, however, is both our moral burden and the possibility of hope.
(Chinnery, 2019: 101 med reference til Levinas, 1987. Kursiv i teksten er fremhævet
med fed i citatet).

Fortiden udgør en kontinuerlig opgave eller lektie for nutidens mennesker, som er central i det at
leve historisk. Opgaven eller lektien drejer sig om at gøre os klart, at vi bærer fortiden med os som
en byrde eller vægt, at vi præges af fortiden, og at vi har et etisk ansvar overfor mennesker i
fortiden, der drejer sig om, at vi anerkender den betydning, de og deres handlinger har haft for vores
liv. Til yderligere at forklare, hvad det vil sige at bære fortiden som en byrde eller vægt, anvender
Chinnery Marianne Hirsch term postmemory (2008). Hirsch beskriver postmemory som en
betegnelse for det, der sker, når nutidige mennesker ”husker” noget, der skete for tidligere
generationer, fordi det er blevet overleveret til dem på måder, der gør, at de bærer erindringerne
med sig, som var det deres egne. Postmemory referer, ifølge Hirsch, til:
[…] the relationship of the second generation to powerful, often traumatic,
experiences that preceded their births but that were nevertheless transmitted to them
so deeply as to seem to constitute memories in their own right. (Hirsch, 2008: 103
refereret i Chinnery, 2019: 101).
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Denne måde at bære fortiden med sig som erindringer, der bliver til ens egne, kan, ifølge Hirsch,
skabe mulighed for handlinger i nutiden. Hun skriver bl.a: Can memory of genocide be transformed
into actions and resistance? (ibid.). Når vi lever historisk og bærer vores historiebevidsthed som en
byrde eller vægt, måske endda som en slags ”erindring”, som vi er bevidste om, har det betydning
for de moralske og etiske valg og handlinger, vi foretager. Historiebevidsthed skaber mulighed for
forsoning og håb, hvilket fører til den næste forståelse af, hvad historiebevidsthed betyder for et
menneske.

3.2.3.2 Historiebevidsthed som et ståsted, en adfærd eller en måde at være i verden i relation til
fortiden
Denne, anden, måde at definere betydningen af historiebevidsthed for menneskers liv på vedrører,
hvordan vi positionerer os i forhold til fortiden igennem vores liv. Vi bruger med andre ord vores
historiebevidsthed, når vi positionerer os i forhold til fortiden. Det, at positionere sig i forhold til
fortiden, drejer sig i denne sammenhæng om (noget i retning af), hvordan man ”bevæger sig i livet”
med en bevidsthed om (eller optagethed af) fortiden, og at mennesker i fortiden har betydning.
Denne beskrivelse af, hvad det vil sige at positionere sig i forhold til fortiden, står meget centralt i
selve det at leve historisk. Med referencer til Simon beskriver Chinnery betydningen af
historiebevidsthed som et ståsted, en adfærd eller måde at være i verden på (herefter kalder jeg det
’som en måde at være i verden’) i relation til dét at leve historisk på følgende måde:
The bearing of historical consciousness on this account becomes, in Simon’s words, a
“question of what it could mean to live historically, to live within an upright
attentiveness to traces of those who have inhabited times and places other than one’s
own… to live as though the lives of other people mattered”. (Simon, Di Paolantonio,
& Clamen, 2005: 133, citeret i Chinnery, 2019: 104).

I forhold til betydningen af historiebevidsthed som en måde at være i verden spiller det en væsentlig
rolle at kunne føle sig rørt af fortiden (eng. ’touched by the past’) og at forholde sig med en vis
ydmyghed overfor fortiden og mennesker, der levede engang. Det gør det, fordi vi, både når vi
bliver rørt, og når vi forholder os ydmygt til fortiden, anerkender fortiden, som noget, der har
betydning for vores liv, noget vi ikke bemestrer, men noget, vi skal forholde os til. Når vi bruger
vores historiebevidsthed til at positionere os i forhold til fortiden og indtager en position, hvor vi
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både optræder med en vis ydmyghed men også tillader os selv at blive rørt af noget og nogen i
fortiden, åbner det, ifølge Chinnery, op for, at vi gentænker os selv og vores nutid. Her vedrører det,
som i den foregående forståelse af historiebevidstheds betydning for menneskers liv, også vores
bevidsthed om den moralske byrde, som fortiden efterlader os, men tillige det håb, som
bevidstheden om fortiden udgør for vores syn på fremtiden. Det drejer sig med andre ord om
forsoning og håb (Chinnery, 2019: 105).

I et historiedidaktisk perspektiv hænger denne forståelse af historiebevidsthed, som en måde at være
i verden i relation til fortiden, sammen med, at eleverne i historieundervisningen, ifølge Chinnery,
lærer af fortiden (eng. ’from the past’) og ikke ”kun” om fortiden (eng. ’about the past’). Det vil
sige, at fokus tages en anelse væk fra eleven selv som et lærende subjekt og rettes mod den fortid,
som er i spil. Hun forklarer denne manøvre som følger:

Rather than starting from a position of the knowing subject who acquires knowledge
about the past, learning from Canada’s past puts us on the back foot, so to speak. As
a way of walking in the world in relation to the past, historical consciousness – on
both Seixas’ and Simon’s accounts – requires us to surrender many of the comforting
national narratives we have inherited and to commit ourselves instead to taking
responsibility, here and now, for the difficult inheritance that is Canada’s past, so that
the future may be one of hope and reconciliation. (Chinnery, 2019: 105, kursiv i
teksten er fremhævet med fed i citatet).

Som jeg tolker citatet, har den måde at anskue historiebevidsthed, som en måde at være i verden i
relation til fortiden, (i hvert fald) to konsekvenser for historieundervisningen. For det første gives
plads til fordybelse i fortiden. Med det mener jeg, at der i historiedidaktiske diskussioner om
historiebevidsthed som et historiedidaktisk begreb ofte er overvejende fokus på elevernes nutid og
eleverne selv frem for det fortidige indhold, der er genstand for undervisning i historiefaget (se fx
Jensen, 1996; 2003). For det andet, og samtidigt, skaber denne fordybelse i fortiden rum til handlig
i nutiden, hvilket betyder, at eleverne selv skaber historier om fortiden, der på en gang tager højde
for det etiske ansvar, de har overfor mennesker i fortiden, og samtidig skaber rum for håb for
fremtiden (eng. ’hope’) og forsoning med fortidens mennesker og os selv (eng. ’reconciliation’).
Sådanne historier om fortiden, der afspejler et menneskes historiebevidsthed (som et etisk
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anliggende), og som rummer forsoning med fortiden og håb for fremtiden, kan danne grundlag for
handlinger og beslutninger i menneskers liv. Dette fører til den tredje og sidste forståelse af
historiebevidstheds betydning for menneskers liv.

3.2.3.3 Historiebevidsthed som målestok for fortidens relevans og betydning for vores liv i dag
Denne tredje måde at forstå, hvilken betydning historiebevidsthed har for os som mennesker, er,
ifølge Chinnery, den betydning, der i historiedidaktisk forskning oftest tillægges historiebevidsthed.
Særligt fremhæver hun, at den er central i den tyske historiedidaktiker Andreas Körbers arbejde
med historiebevidsthedsbegrebet, hvor historiebevidsthed spiller en afgørende rolle for et
menneskes evne til at orientere sig i livet (eng. ’historical consciousness as life-orienting’)27.
Chinnery fremhæver endvidere i denne sammenhæng Seixas, der mener, som jeg har været inde på,
at historiebevidsthed understøtter os i at træffe beslutninger omkring, hvilken form for samfund, vi
ønsker, og hvilken rolle vi selv som borgere skal spille nu og i fremtiden (Chinnery, 2019: 105).

Når historiebevidsthed ses som målestok for, hvilken relevans og betydning fortiden kan tillægges
vores liv i dag, handler det om, som jeg læser Chinnery, at mennesker bruger deres
historiebevidsthed til at træffe valg og beslutninger i nutiden med henblik på at skabe en fremtid,
man moralsk og etisk kan stå inde for. Historiebevidsthed er bevidstheden om – eller anerkendelsen
af – fortidens betydning for, hvem vi er i dag, og i vores beslutningsprocesser træffer vi
beslutninger med afsæt i det, vi lærer om og af fortiden. Som nævnt tidligere er der overlap imellem
de tre betydninger, som Chinnery tillægger historiebevidsthed som livs-prægning (eng. ’life-bearing
praxis’), og de kan siges at være tre sider af samme sag, der kan undersøges isoleret og som
alligevel griber ind i hinanden. Denne tredje måde at forstå historiebevidstheds betydning for et
menneskes liv rummer i og for sig de foregående to forståelser af historiebevidstheds betydning,
men i denne forståelse spiller historiebevidsthed (måske i endnu højere grad) en afgørende rolle i
forhold til de fremadrettede beslutninger og valg, vi træffer, både som individer og som dele af
fællesskaber. Det vil sige, hvordan vi lever historisk som individer, som medlemmer af forskellige
fællesskaber og som borgere i et samfund, som, i tråd med Seixas forståelse af historiebevidsthed,
vedrører det at træffe beslutninger i livet:

27

Chinnery henviser iøvrigt til Rüsen, 2005; Seixas, 2004; 2006; Zanazanian, 2015; 2016.
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For Seixas and others working in the epistemological strand of historical
consciousness, the more we know about what went on in the past, the better equipped
we will be to make decisions about the kind of society we want, and our role as
citizens, now and in the future. (Chinnery, 2019: 105).

Hvis man, i et historiedidaktisk perspektiv, ser denne forståelse af historiebevidsthed som et
grundlag for at træffe beslutninger i livet, ligger det implicit i forståelsen, at eleverne nødvendigvis
ønsker at træffe beslutninger i livet og ønsker at forholde sig til det samfund, de er en del af. Det
ligger også implicit, at de har et ønske om at blive ”bedre” mennesker end fx de mennesker i
fortiden, der begik forbrydelser. Som jeg læser Chinnery, er hun dog ikke helt enig i denne
antagelse om, at eleverne, ved at tilegne sig så meget viden om fortiden som muligt, bliver ”aktive”,
beslutningstagende borgere, der anerkender fortidens relevans og betydning for deres eget og andres
liv. Derfor fremhæver hun, at en væsentlig opgave i historieundervisningen netop er at skabe et
behov hos eleverne for at blive bedre mennesker. Hun beskriver dette forhold som følger:

So, in addition to learning about historical wrongs such as slavery, the Holocaust,
Indian Residential Schools, Apartheid, Jim Crow, and so on, an implicit aim of
educating for historical consciousness is to create in students a desire to become
better people than those who committed those past wrongs. (ibid.)

Et sådan behov hos eleverne udspringer, ifølge Chinney, af elevernes følelser, og særligt deres
følelsesmæssige tilknytning til fortiden, som hun tillægger afgørende betydning i forhold til, om de
overhovedet når så vidt som til at se et formål med at lære at leve historisk (ibid.). En
historieundervisning, der vægter elevernes udvikling af historiebevidsthed højt, bør således
prioritere og understøtte elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden. I det følgende afsnit
undersøger jeg, med afsæt i Chinnerys artikel fra 2013, hvorvidt det overhovedet er muligt for
mennesker i nutiden at have en følelsesmæssig tilknytning til mennesker i fortiden, forstået som det
at udvise en eller anden grad af omsorg (eng. ’the notion of care’).

3.2.4 Følelsesmæssig tilknytning til fortiden
Når elevernes udvikling af historiebevidsthed bliver gjort til et anliggende for
historieundervisningen, og eleverne dermed skal lære at leve historisk, er Chinnery, som nævnt,
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ikke overbevist om, at eleverne er motiverede overfor netop denne læring. Som jeg også har været
inde på, fordrer dét at lære at leve historisk en følelse af, at det er væsentligt netop at leve med et
etisk forhold til fortiden. Med afsæt i sine bekymringer i forhold til elevernes manglende
motivation, samt den inspiration, hun finder i Simon og Lavinia, der begge tillægger menneskers
følelsesmæssige tilknytning til fortiden (eng. ’caring for the past’ eller ’to be touched by the past’)
betydning i forhold til at lære at leve historisk, undersøger hun, hvorvidt der overhovedet kan være
tale om, at nutidige mennesker kan have en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, og hvad der i så
fald karakteriserer en sådan tilknytning. Chinnery forsøger i sin artikel fra 2013 at indkredse en
forståelse af, hvad det vil sige at føle noget for fortiden (eng. ’to care for the past’), og hun foretager
en teoretisk funderet undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at være følelsesmæssigt tilknyttet
mennesker på tværs af tid (Chinnery, 2013: 254-255). I sin undersøgelse tager hun afsæt i Nel
Noddings teorier om Ethics of Care (1984, 1992, 2002), og Noddings rammesættende teorier om,
hvornår der kan være tale om, at mennesker har en følelsesmæssig tilknytning til andre eller føler
noget for andre (eng. ’to care for others’). I det følgende afsnit gennemgår jeg Chinnerys tilgang til
og anvendelse af Noddings teorier om Etics of Care med henblik på at forstå, hvorfor der faktisk
kan være tale om følelsesmæssig tilknytning mellem mennesker på tværs af tid, og hvad der kan
siges at karakterisere denne tilknytning.
3.2.4.1 Nel Noddings ’Etics of Care’
Centralt i Noddings teorier om Ethics of Care står individets etiske forpligtelser i forhold til at leve
som om andre menneskers liv har betydning. Derudover har mennesker, ifølge Noddings, et
naturligt behov for at have følelsesmæssige tilknytninger til andre mennesker, fordi vi
grundlæggende er sociale væsner med sociale relationer, igennem hvilke vi modtager og giver
næring og retning (eng. ’nourishment and guidance’). Noddings peger på, at det er vores naturlige
behov for følelsesmæssige tilknytninger til andre, der motiverer os til at være moralske mennesker,
fordi vi netop ønsker at forblive i de følelsesmæssige relationer, som vi har. Noddings forklarer
dette forhold som følger:

The relation of natural caring is the condition toward which we long and strive, and it
is our longing for caring […] that provides the motivation for us to be moral. We want
to be moral in order to remain in the caring relation and to enhance the ideal of
ourselves as one-caring (Noddings, 1984: 51, citeret i Chinnery, 2013: 255).
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Det naturlige behov for følelsesmæssig tilknytning til andre har, ifølge Noddings, rod i vores tidlige
barndom, hvor vi, hvis vi vel at mærke modtager kærlighed, tryghed og omsorg, udvikler vores
evner til at modtage og give kærlighed (eng. ’learn how to care and be cared for’). Det, der så sker i
takt med, at vi vokser op, er, at vi gradvist udvider vores evne til at skabe følelsesmæssig
tilknytning til andre indenfor det, Noddings kalder, koncentriske cirkler. Noddings opstiller således
seks koncentriske cirkler for følelsesmæssig tilknytning (eng. ’concentric circles of caring’). I den
første og inderste cirkel findes individet og individets følelser for sig selv, herefter følger fem
cirkler, som består af henholdsvis en cirkel med nærmeste familie og venner (eng. ’proximate
others); en cirkel med fremmede eller perifere andre (eng. ’distant others’); en cirkel med planter,
dyr og naturen; en cirkel bestående af den menneskeskabte verden, herunder kunst og arkitektur
(eng. ’human-made world of art and architecture’); og tilslut en cirkel med idéer (Chinnery, 2013:
255). Chinnery undersøger, hvor i Noddings ramme af koncentriske cirkler, menneskers
følelsesmæssige tilknytning og omsorg for fortidige mennesker eventuelt kan placeres. Men for at
kunne placere menneskers følelsesmæssige tilknytning til mennesker i fortiden i denne ramme af
koncentriske cirkler, er det nødvendigt at være opmærksom på særligt to forhold, som, ifølge
Noddings, karakteriserer følelsesmæssig tilknytning generelt. Fælles for begge forhold er, at
følelsesmæssig tilknytning grundlæggende er et etisk anliggende. Jeg gennemgår de to forhold i det
følgende.
Det første forhold vedrører det, jeg ovenfor omtaler som ’vores naturlige behov for følelsesmæssig
tilknytning til andre’. Dette naturlige behov skal nemlig forstås på en særlig måde, idet det relaterer
sig til vores ønske om at være tro mod vores ideelle etiske selv. Det betyder med andre ord, at hvor
nogle af vores relationer per definition (normalt) vækker et helt naturligt behov for følelsesmæssig
tilknytning, som fx relationer til vores forældre, børn, nærmeste familie og venner, er der andre
relationer, som snarere vækker en følelses af, at vi bør være følelsesmæssigt tilknyttet, fordi vi
derved handler i overensstemmelse med vores etiske og moralske idealer. Det kan fx være i vores
relation til mennesker, der irriterer os, frastøder os eller på anden måde netop ikke vækker de
’naturlige’ følelser af omsorg, men som vi på en eller anden måde er ”tvunget” til at omgås.
Chinnery giver følgende eksempel på sådanne omstændigheder:
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Think, for instance, of students toward whom we feel no natural affection, or
colleagues who seem intent on testing the very limits of our patience and tolerance.
(Chinnery, 2019: 255).

I sådanne tilfælde handler vi faktisk imod vores umiddelbare ønsker og på trods af vores
ringeagtelse af den anden:

In those situations, according to Noddings, we are called to act against our
conflicting desires, our initial feelings of apathy, irritation, or perhaps even disgust
toward the other, and summon the ’I must’ – moral motivation to care – out of the
ideal of our best ethical self. In other words, in some cases the motivation to care
arises not out of a natural inclination to create or restore caring relations, but rather
because we care about our own ideal ethical selves. (Chinnery, 2013: 255-56 med
reference til Noddings: 1984: 75).

Det andet forhold, der karakteriserer følelsesmæssig tilknytning generelt, drejer sig om, at der altid
vil være en form for gensidighed (eng. ’reciprocity’) forbundet med det at være følelsesmæssigt
tilknyttet andre. Men denne gensidighed drejer sig ikke om, at to parter skal give og modtage
omsorg i vekselvirkning. I stedet drejer gensidigheden sig om, at der skal være en modtager, der
netop tager imod den omsorg, der gives som en del af den følelsesmæssige tilknytning. Chinnery
beskriver dette forhold således:
[…] in order for an ethical interaction to meet the criteria for genuine caring, the act
of caring must be perceived, received, and acknowledged by the cared-for. […] It is a
particular kind of reciprocity that is not about mutuality or identity of good given and
received. (Chinnery, 2013: 256).

Som opsummering på de to forhold, der karakteriserer følelsesmæssig tilknytning generelt, er det
for det første væsentligt, at den, der yder omsorg for andre, som led i den følelsesmæssige
tilknytning, faktisk sætter sig selv til side og handler i overensstemmelse med sit ideelle etiske selv,
og for det andet, at der er en modtager til den omsorg, der bliver givet. Chinnery opsummerer
forholdene som følger:
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While the one caring must display motivational displacement (setting aside her own
projects and desires) and engrossment (embracing, responding, sympathizing,
challenging, and delighting in the needs of the other), the cared-for must simply
recognize and receive the caring attitude and/or actions as such for caring to be
complete. (Chinnery, 2013: 256 med reference til Noddings, 1984: 74).

Med disse to forhold i mente er der umiddelbart noget fundamentalt ved menneskers
følelsesmæssige tilknytning til andre som et etisk anliggende, der kunne pege i retning af, at det
netop ikke lader sig gøre at placere nutidige menneskers omsorg for fortidens mennesker i
Noddings system af koncentriske cirkler. Det skyldes primært, at der af gode grunde ikke er en
decideret modtager for vores omsorg, men også i høj grad at vores etiske selv netop vil afvise at
udvise omsorg for (visse) fortidige mennesker og deres handlinger, fordi vi i nutiden sidder med
”resultatet” af deres handlinger. Chinnery fremhæver dog et tredje forhold, der gør, at det dog
måske alligevel kan komme på tale.

Dette tredje forhold drejer sig nemlig om endnu et centralt karakteristikum, som Noddings tillægger
følelsesmæssig tilknytning som et etisk anliggende. Ifølge Noddings er det primære formål med
omsorg nemlig i udgangspunktet at forhindre eller afbøde skade (eng. ’one of the key aims of care
is to prevent or mitigate harm’) (Chinnery, 2013: 259). Det betyder, at mennesker generelt har gavn
af omsorg og netop lider skade, hvis de ikke modtager omsorg. Noddings selv ville, ifølge
Chinnery, nok mene, at kløften mellem nutidige og fortidige mennesker, hvad angår følelsesmæssig
tilknytning, er uoverstigelig netop pga. de tre nævnte forhold, og at der derfor ikke kan være tale om
en følelsesmæssig tilknytning til fortidige mennesker (i Noddings ’ethics of care’). Men Chinnery
bringer et tredje forhold et skridt videre og ender med at pege på, at nutidige mennesker faktisk kan
forhindre eller afbøde skade på mennesker i fortiden netop igennem en følelsesmæssig tilknytning
til dem. Det gør hun ved at fremhæve en af pointerne, som professor i bioetik og filosofi Jeffrey
Blustein fremfører i sin bog The Moral Demands of Memory (2008). Ifølge Blustein er det nemlig
skadeligt at glemme mennesker, der ikke længere er her, og det er for så vidt skadeligt både for den,
der glemmer, idet det skader deres moralske selv, og den, der glemmes, idet det skader deres
eftermæle: […] to forget past-others is an experience that is potentially detrimental both to the
moral self of the person who is still alive and to the legacy of the past-others (Chinnery, 2013: 259
med reference til Blustein, 2008). Når vi glemmer dem, der engang var her, handler vi ikke i
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overensstemmelse med vores ideelle moralske (eller etiske) selv, idet vi ikke handler som om,
andres liv har betydning for vores eget liv, ligesom vi skader deres eftermæle ved ikke at tillægge
deres levede liv betydning. Man kan således sige, at mennesker i nutiden kan være følelsesmæssigt
tilknyttet mennesker i fortiden og yde omsorg for dem, idet dette forhindrer skade både på os selv
(som etiske mennesker) og på fortidens menneskers eftermæle (som også har betydning for, hvem
vi er i nutiden). Med dette i mente gentænker Chinnery endvidere Noddings tilgang til den
gensidighed, som, ifølge Noddings, har afgørende betydning for menneskes følelsesmæssige
tilknytning til hinanden. Hvor Noddings grundlæggende forståelse af Ethics of Care drejer sig om,
at alle mennesker fundamentalt set er forbundet, mener Chinnery, at hun overser den forbundenhed,
der dermed også er mellem nutidige og fortidige mennesker. Vi er, ifølge Chinnery, forbundet med
mennesker, der kom før os, og hun beskriver denne forbundethed som følger:
[…] we come into the world already constituted by a chain of relations that precedes
our birth. In other words, who we are here and now is in large part constituted by the
traces of all those – known and unknown – who lived and died before us. So when I
encounter another person in the present, I am not just encountering the person I see
before me, but I am also encountering the traces of all of that other’s past-other […].
(Chinnery, 2013: 260).

Chinnery refererer i forlængelse heraf til Levinas, der tilsvarende anerkender menneskers konstante,
men utilsigtede eller ubevidste, deltagelse i menneskehedens historie, som han kalder our
nonintentional participation in the history of humanity, in the past of others, who regard me (ibid.
med reference til Levinas, 1987: 112, kursiv i teksten er fremhævet i citatet med fed).
Chinnery konkluderer, at vi er forbundet til mennesker i fortiden på samme måde, som leddene er
forbundet i en kæde, og at der derfor kan være tale om følelsesmæssig tilknytning til mennesker i
fortiden. Den følelsesmæssige tilknytning opstår, når man potentielt set er følelsesmæssigt knyttet
til personer i nutiden, og dermed potentielt set også er knyttet til mennesker, der kom forud for den
person, man står ansigt til ansigt med (Chinnery, 2013: 260).

Det er således, ifølge Chinnery, muligt at være følelsesmæssigt knyttet til personer i fortiden
primært af følgende tre grunde, som jeg har gennemgået i ovenstående afsnit og kort opsummerer
her: For det første er vi fundamentalt og uundgåeligt forbundet til fortidens mennesker som leddene
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i en kæde. For det andet er vi grundlæggende drevet af en etisk forpligtelse (og et behov for) at
drage omsorg for andre, som i relation til mennesker i fortiden, betyder, at vi har et grundlæggende
etisk og moralsk ønske om at forhindre den skade, vi påfører både vores eget moralske og etiske
selv og fortidens menneskers eftermæle, når vi glemmer dem og dermed agerer, som om deres liv
ikke har betydning. Den tredje grund drejer sig om, at den gensidighed, der kendetegner
følelsesmæssige tilknytninger mellem mennesker, faktisk også kan findes mellem mennesker på
tværs af tid, fordi vi, når vi yder omsorg for en person i nutiden, per definition også yder omsorg for
dem, der kom forud for den person. Omvendt, når vi målretter vores omsorg direkte mod mennesker
i fortiden, jf. vores ansvar for at lære om og af dem, er modtagerne sådan set os selv i nutiden,
eftersom vi er forbundet på tværs af tid. Chinnery kalder denne gensidighed for reciprocity-byproxy, hvilket kan oversættes til ”gensidighed ved stedfortræder”. Det betyder, at den nutidige
person, der modtager omsorgen, responderer på omsorgen både på vegne af sig selv men også på
vegne af de fortidige mennesker, der kom før ham eller hende (Chinnery, 2013: 261). På den
baggrund ender Chinnery faktisk med at placere fortidige mennesker i den anden af Noddings
system af koncentriske cirkler, altså cirklen for nærmeste familie og venner (eng. ’proximate others)
(ibid.: 259) og lægger op til, at nutidens mennesker er følelsesmæssigt tilknyttet mennesker i
fortiden, og at denne forbundenhed har betydning for vores liv og historiebevidsthed som etisk
anliggende.

3.2.4.2 Følelsesmæssig tilknytning til fortiden som motivation til at lære at leve historisk
Hensigten med ovenstående gennemgang er at introducere en præmis for menneskers forhold til
fortiden, der drejer sig om, at vi er følelsesmæssigt forbundet til mennesker i fortiden. Denne
præmis kan, ifølge Chinnery, ydermere tillægges betydning i forhold til menneskers motivation, når
det kommer til at lære at leve historisk, ikke mindst i historiedidaktisk perspektiv. Chinnery
konkretiserer dog ikke yderligere, hvordan elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortidens
mennesker understøttes og anvendes i historieundervisningssammenhænge, eller hvordan
undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne oplever et behov for at lære at leve historisk med
afsæt i deres omsorg for fortidens mennesker. Men hun mener, at der er grobund for yderligere
undersøgelser heraf:

Obviously, much more remains to be done in order to fully flesh what it might mean to
care for the past, and especially how we might begin to take up that work
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programmatically in schools. But what I wanted to do here was simply to think
through whether starting from a position of caring for the past might help us to
reframe our relationship with the past […]. (Chinnery, 2013: 261).

I nærværende forskningsprojekt, hvor jeg undersøger elevers udvikling af historiebevidsthed,
medtænker jeg den ovenfor etablerede præmis, der drejer sig om, at mennesker netop har en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden, og at denne tilknytning (herunder vores mulighed for at
blive rørt og berørt af fortiden) tillægges betydning for vores motivation og evne til at lære at leve
historisk – og dermed for udviklingen af vores historiebevidsthed. Udvikling af historiebevidsthed
drejer sig også om at være klar over den følelsesmæssige tilknytning, man har til fortiden. I min
tilgang til historiebevidsthedsbegrebet tager jeg, som nævnt, afsæt i Chinnerys (der især er
inspireret af Simon) etablering af historiebevidsthed som et etisk anliggende, der vedrører det at
(lære at) leve historisk, ligesom jeg er inspireret af Chinnerys forståelse af historiebevidsthed som
livs-prægning, der definerer historiebevidstheds betydning for mennesker.

Jeg savner dog stadig en konkretisering af, hvordan jeg som forsker kan se tegn på, at eleverne
udvikler deres historiebevidsthed som et etisk anliggende og lærer at leve historisk i en
undervisningssammenhæng. Nogle af de spørgsmål, der presser sig på hos mig, lyder bl.a.: Hvilke
tegn kan der være på, at elever er motiverede i retning af at lære at leve historisk, fx igennem deres
følelsesmæssige tilknytning til fortiden? Hvordan kommer det til udtryk, når elever i
historieundervisningen viser tegn på, at de anser det at leve historisk for at være væsentligt?
Hvordan identificerer man de tegn, der viser, at eleverne lever historisk? Hvordan kommer deres
følelsesmæssige tilknytning til fortiden til udtryk i en undervisningssituation?
I næste kapitel udvikler jeg derfor en undersøgelsesramme, indenfor hvilken jeg kan undersøge
elevernes udvikling af historiebevidsthed i historieundervisningssammenhænge.
Undersøgelsesrammen er et bud på, hvordan historiebevidsthed som et etisk anliggende kan
defineres og konkretiseres yderligere således, at det bliver en observerbar størrelse, som eleverne
udvikler og udfolder – eller giver udtryk for – i forbindelse med historieundervisningen i skolen. Til
det formål tager jeg, som nævnt, afsæt i den amerikanske filosof John Dewey. Jeg udvikler en
definition på historiebevidsthed som et etisk anliggende med afsæt i Deweys bevidstheds- og
historiebegreber. Jeg kalder definitionen på historiebevidsthed for et ’Dewey-inspireret og
handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb’. Det er med afsæt i det begreb, at jeg foretager en
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teoretisk tematisk analyse af elevinterviewene i mit datasæt i kapitel 5, hvor jeg empirisk
undersøger elevernes udvikling af historiebevidsthed som et etisk anliggende og det at leve
historisk.
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Kapitel 4: Et Dewey-inspireret og handlingsorienteret
historiebevidsthedsbegreb
4.1 Introduktion til kapitlet
Med afsæt i det foregående kapitels teoretiske gennemgang af historiebevidsthed som et etisk
anliggende, der drejer sig omom at leve historisk, og hvor følelsesmæssig tilknytning til fortiden
tillægges betydning, indkredser jeg i dette kapitel en nærmere forståelse af historiebevidsthed som
et etisk anliggende, der (i højere grad) definerer observerbare handlinger hos eleverne i
historieundervisningssammenhænge. Det gør jeg, idet det, som nævnt, spiller en afgørende rolle for
forskningsprojektets undersøgelser, at jeg har en undersøgelsesramme, der definerer tegn på, at
historiebevidsthed udvikles og udfoldes hos elever i forbindelse med historieundervisningen.
Historiebevidsthed som et etisk anliggende kan potentielt set udvikles og udfoldes i alle mulige
sammenhænge og kontekster, hvor historieundervisning i skolen er én af disse. I nærværende
kapitel præsenterer jeg et bud på en undersøgelsesramme, indenfor hvilken historiebevidsthed
defineres som noget, der kan observeres, når det udvikles og udfoldes hos elever i forbindelse med
historieundervisningen. Undersøgelsesrammen består af en definition på historiebevidsthed som et
etisk anliggende, hvor historiebevidsthed bliver en handlingsorienteret og udadvendt størrelse. I
indkredsningen af en definition på historiebevidsthed bruger jeg den amerikanske filosof John
Deweys teorier om henholdsvis bevidsthed og historie, og med afsæt heri konstruerer jeg et
handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb, der netop (potentielt set) lader sig observere i
historieundervisningssammenhænge. I dette kapitel indkredser, konstruerer og definerer jeg således
et sådant historiebevidsthedsbegreb ved først at indkapsle Deweys forståelse af bevidsthed og
derefter hans forståelse af historie. Jeg kalder dette historiebevidsthedsbegreb et ’Dewey-inspireret
og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb’.

I kapitlet præsenterer jeg som det første Deweys forståelse af menneskers bevidsthed, som skal
forstås i tæt sammenhæng til hans begreber om undersøgelse og erfaring (eng. ’inquiry’ og
’experience’). Derefter præsenterer jeg hans syn på historie, som også har undersøgelse og erfaring
som centrale begreber. Jeg undersøger endvidere Deweys historiebegreb i en historiedidaktisk
kontekst ved at inddrage to amerikanske historiedidaktikere, Keith C. Barton og Linda Levstiks
operationalisering af Deweys undersøgelsesbegreb i historieundervisningssammenhænge i deres
bog fra 2004, Teaching History for the Common Good. Med afsæt i min gennemgang af Deweys
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bevidstheds- og historiebegreber samt Barton og Levstiks operationalisering af historisk
undersøgelse, indkredser, konstruerer og definerer jeg herefter det, jeg kalder, et ’Dewey-inspireret
og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb’.

4.2 Teoretisk afsæt for et Dewey-inspireret og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb
Dewey har ikke et historiebevidsthedsbegreb. Men på baggrund af hans tekster og andres tekster om
ham, kan der udledes et bevidsthedsbegreb, der, set i sammenhæng med hans syn på historie, gør
det muligt at definere et Dewey-inspireret historiebevidsthedsbegreb. Det skal naturligvis
understreges, at det er mig, der kobler begreberne ’bevidsthed’ og ’historie’ og altså ikke Dewey
selv. I mit arbejde henimod konkretiseringen af et Dewey-inspireret historiebevidsthedsbegreb
bruger jeg Deweys teoretiske tilgang til bevidsthed, primært med afsæt i hans værker How We
Think (1910), Experience and Nature (1925a) og The need for Social Psychology (1917), og hans
behandling af begreberne undersøgelse og erfaring med afsæt i allerede nævnte værker samt
værkerne Democracy and Education (1916), Logic: The Theory of Inquiry (1938a), Human Nature
and Conduct (1922) og Experience and Education (1938b). I forhold til tolkninger af begreberne
bevidsthed samt undersøgelse og erfaring anvender jeg primært Svend Brinkmann (2006; 2013) og
Hans Finks (1969). I forhold til Deweys tilgang til historiebegrebet tager jeg afsæt i kapitlet
Judgment as Spatial-Temporal Determination: Narration-description i Logic: The Theory of
Inquiry (1938a), men i forhold til at undersøge Deweys forståelse af historie (som historisk
undersøgelse og erfaring) i en historiedidaktisk sammenhæng, anvender jeg Barton & Levstiks
(2004) tilgang til Deweys undersøgelsesbegreb i historiedidaktisk sammenhæng. Inspireret af både
Chinnery (2013; 2019) og Barton & Levstik (2004) tillægger jeg menneskers følelsesmæssige
tilknytning til fortiden væsentlig betydning i forhold til udvikling af historiebevidsthed som etisk
anliggende, og jeg indkredser i nærværende kapitel Barton & Levstiks fire former for affektiv
historisk empati med henblik på at anvende disse i min teoretisk tematiske analyse i kapitel 5. Jeg
ender dog med at kalde affektiv historisk empati for følelsesmæssig tilknytning til fortiden, dels
fordi Barton & Levstik selv giver udtryk for, at de ønsker at adskille begrebet fra det omstridte
historiedidaktiske begreb historisk empati (Barton & Levstik, 2004: 241), og dels fordi det på den
måde er mere i tråd med Chinnerys begreb ’notion of care’, som jeg forstår som og oversætter med
følelsesmæssig tilknytning, jf. afsnit 3.2.4, og som spiller en afgørende rolle for udvikling af
historiebevidsthed som et etisk anliggende.
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4.3 Deweys bevidsthedsbegreb: Sind og bevidsthed
Dewey er grundlæggende modstander af en teoretisk opdeling mellem menneskers bevidstheder og
deres omgivelser, hvor omgivelserne – eller verden – anses som noget, der ligger udenfor
mennesket, som en separat helhed, som bevidstheden skal forsøge at opnå en forståelse af. For
Dewey er bevidstheden ikke adskilt fra kroppen og den fysiske verden. Bevidstheden skal ikke
forstås som en selvstændig enhed, der fungerer sideløbende med verden eller naturen og som
passivt iagttager den (Fink, 1969: 14; Brinkmann, 2006: 63). I stedet skal bevidstheden forstås som
en integreret del af det at være menneske – mennesket forstået som en bestemt biologisk organisme,
der adskiller sig fra dyr og planter i kompleksitet, bl.a. i kraft af bevidstheden, men som har
grundlæggende træk tilfælles med andre biologiske organismer. Disse fællestræk drejer sig om, at
man som levende organisme er i stadig vækst, udvikling og forandring, og at denne udvikling og
forandring foregår igennem handlinger i samspil med organismens omgivelser, som man både
påvirker og påvirkes af (Fink, 1969: 14). Faktisk kan man lidt firkantet sige, at der for Dewey slet
ikke er noget, man kan kalde ’indre’ (og dermed heller ikke noget ’ydre’) (Brinkmann, 2006: 67).
Alligevel anvender Dewey begrebet ’bevidsthed’, men adskiller det således ikke fra menneskets
fysiske ydre og dets omgivelser, men beskriver det som en integreret del af mennesket som en
helhed, som er afhængig af og interagerende med sine omgivelser. Bevidsthed er således orienteret
mod udvikling og forandring igennem handlinger.

I Deweys tilgang til psykologiske mekanismer skelner han mellem begreberne sind og bevidsthed,
og relaterer dem henholdsvis til ’mening’ og ’idé’. I 1925a i Experience and Nature beskriver han
begreberne sind og bevidsthed således:

There is thus an obvious difference between mind and consciousness; meaning and
idea. Mind denotes the whole system of meanings as they are embodied in the
workings of organic life; consciousness in a being with language denotes awareness
or perception of meanings; it is the perception of actual events, whether past,
contemporary or future, in their meanings, the having of actual ideas. (Dewey 1925a:
303, kursiv i teksten er fremhævet med fed i citatet).
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4.3.1 Sindet: Det overordnede system af mening
Sindet kobler Dewey således til ’mening’ på den måde, at sindet udgør et overordnet system af
mening, der hjælper mennesker til at forstå de sociale sammenhænge, som vi indgår i. Sindet skaber
mening for os i forskellige konkrete kontekster (Brinkmann, 2006: 112, 117). Man kan sige, at
sindet afspejler de konkrete sociale sammenhænge og kontekster, som vi indgår i, på måder, der
hjælper os, når vi skal interagere og handle i disse kontekster. I The Need for Social Psychology fra
1917 beskriver Dewey sindets funktion således:
What we call ’mind’ means essentially the working of certain beliefs and desires; and
that these in the concrete – in the only sense in which mind may be said to exist – are
functions of associated behavior, varying with the structure and operation of social
groups. (Dewey, 1917: 59, citeret i Brinkmann, 2013: 88-89).

Sindet tillægges altså afgørende betydning, når mennesker afkoder og navigerer i forskellige sociale
praksisser og sammenhænge, og sindet er samtidig betinget af (eller afspejler) de konkrete sociale
og praktiske kontekster, som mennesket befinder sig i. Ifølge Dewey er sindet således ikke en
afgrænset størrelse inde i organismen, men en del af omgivelserne – eller naturens begivenheder
(Brinkmann, 2006: 113). Dewey bruger betegnelsen ’begivenheder’ (eng. ’event’) om alt
eksisterende: Every exixtence is an event (Dewey, 1925a: 71). Naturen består nemlig, ifølge Dewey,
af begivenheder snarere end substanser, hvilket betyder, at hvis noget eksisterer, skal det interagere
med noget andet, og det kan det kun gøre, såfremt det kan forandres. Det er således kendetegnende
ved begivenheder – alt eksisterende – at det er foranderligt og socialt (Dewey, 1925a: 71-72).
Sindet er dog langt mere komplekst end det bevidste. For selvom sindet, ifølge Dewey, har til
opgave at understøtte mennesker i at interagere og handle i de forskellige sociale kontekster, som vi
indgår i, er mennesker ikke nødvendigvis bevidste om det organiserede system af mening, som
sindet udgør. I Experience and Nature (1925a) skriver Dewey følgende:

The greater part of mind is only implicit in any conscious act or state; the fields of
mind – of operative meanings – is enormously wider than that of consciousness. Mind
is contextual and persistent; consciousness is focal and transitive. (Dewey, 1925a:
303).
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Dette hænger sammen med Deweys tanker om ’vane’. Ifølge Dewey kan det ubevidste i sindet ses i
de vaner, mennesker har tilegnet sig. Det betyder, at en stor del af vores handlinger er styret af vane,
som netop er baseret på vores sinds overordnede system af mening, der afspejler de forskellige
sociale kontekster og sammenhænge, som vi indgår i. Det er ikke nødvendigvis dårlige vaner, men
det er handlinger, som vi foretager baseret på tidligere erfaringer, der har lagret sig som meninger i
vores sind (Brinkmann, 2006: 74-75). Ved at noget er ubevidst, kan noget andet fremstå bevidst.
Det sker, når en begivenhed træder frem for mennesket og fremstår som problematisk på måder, der
gør, at vores vanemæssige måder at handle på pludselig bliver utilstrækkelige i forhold til at
håndtere verden. Her bliver vi bevidste om vores vanemæssige, og i situationen utilstrækkelige,
handlinger, hvilket kræver ændringer i vores handlingsmønstre (Brinkmann, 2006: 117-118).

4.3.2 Bevidstheden: Idéer til håndtering af en problematisk situation
Ifølge Dewey bliver mennesker bevidste, når en begivenhed (eng. ’event’, altså alt eksisterende)
træder frem og fremstår som problematisk. Det, der da opstår, kalder Dewey en situation (eng.
’situation’). Situation hos Dewey er kendetegnet ved, at den er ubestemt, usikker, forvirrende,
konfliktfyldt eller obskur, og det er vel at mærke situationen, der har disse træk, og ikke vores
subjektive opfattelse af den (Dewey, 1938b: 105, citeret i Brinkmann, 2006: 71). Bevidstheden er
således rettet mod omgivelserne og de sociale sammenhænge, som mennesker indgår i, og den er
handlingsorienteret. Brinkmann giver følgende eksempel på en situation:

På mikroniveau kunne et eksempel på en situation være, at man går ned ad en trappe
og overser et ekstra trin. Her forstyrres organismens vanemæssige fungeren, og en
ubalance træder i bogstavelig forstand ind. En situation på makroniveau kunne være,
at vores samfund rammes af terrorisme, hvorfor vi kollektivt må afgøre, hvordan en
sådan situation bedst kan mestres. Enhver instans af uligevægt, ustabilitet eller
sammenbrud i almindelig praksis kaldes altså af Dewey for situation (Brinkmann,
2006: 72, med reference til Dewey, 1938b: 66-67).
Deweys knytter bevidsthedsbegreb an til begrebet om ’idé’. For Dewey, og pragmatismen, skal
idéer forstås som ’instrumenter’ i forhold til praksis. Idéer […] er redskaber mennesker skaber for
at mestre den verden de befinder sig i (Menaud, 2002: xi, citeret i Brinkmann, 2006: 30). Idéerne
opstår netop, når man bliver bevidst om en begivenhed og står overfor en situation, der skiller sig
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ud og kræver handling og forandring. Idéer udspringer altså af bevidstheden og kan ikke adskilles
fra bevidstheden. Alle former for praktiske aktiviteter – herunder altså også det at skabe idéer og
teoretisere – handler om at skabe mening i en verden under konstant forandring. Idéers betydning er
kontekstuelt bestemt, og de er problemløsningsredskaber i forhold til konkrete og
situationsbestemte problemer (Brinkmann, 2006: 36). De opstår i konkrete situationer og tilpasser
sig konkrete situationer. Dewey definerer bevidsthed som idé i Experience and Nature (1925a). Han
skriver som følger:

Consciousness, an idea, is that phase of a system of meanings which at a given time is
undergoing re-direction, transitive transformation. […] Consciousness is the meaning
of events in course of remaking; its “cause” is only the fact that this is one of the ways
in which nature goes on. In a proximate sense of causality, namely as place in a series
history, its causation is need and demand for filling out what is indeterminate”.
(Dewey, 1925a: 308).

Bevidsthed skal altså forstås som idéer, der udspringer af, at en begivenhed træder særligt frem.
Begivenheden relaterer sig til sindets overordnede system af mening, det vil sige til den konkrete
kontekst eller sociale sammenhæng, som mennesket befinder sig i, idet sindet netop afspejler denne
kontekst eller sammenhæng. Begivenheden er kendetegnet ved, at den på en eller anden måde udgør
et problem. Begivenheden er derfor kendetegnet ved, at den ændrer noget i konteksten eller den
sociale sammenhæng, som den indgår i – og dermed i sindets overordnede system af mening.
Derfor opstår et behov for (ny) meningsskabelse, og bevidstheden (idéen) tjener det formål netop at
skabe mening på ny. Bevidstheden skaber mening igennem det, Dewey kalder, undersøgelse (eng.
’inquiry’) og erfaring (eng. ’experience’).

4.3.3 Undersøgelse og erfaring
Ovenfor har jeg beskrevet, hvordan sind og bevidsthed, ifølge Dewey, skal forstås som integrerede i
de konkrete sociale sammenhænge og kontekster, som mennesker befinder sig i. Sindet kan siges at
afspejle en verden under konstant forandring på en meningsfuld måde, og bevidstheden kan forstås
som netop den del af sindet, der skaber mening på ny i forandringsprocesserne. Men for at forstå,
hvad det egentlig vil sige, når bevidstheden skaber mening på ny, skal bevidsthedsbegrebet kobles
til to begreber, der er centrale i Deweys teorier, nemlig undersøgelse (eng. ’inquiry’) og erfaring
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(eng. ’experience’). I praksis kan det, Dewey kalder bevidstheden, faktisk ikke adskilles fra de
processer, der vedrører undersøgelse og erfaring. En erfaring er, når vi netop mestrer en
problematisk situation, så den ikke længere er problematisk, og Dewey bruger begrebet
undersøgelse som en betegnelse for den metode, vi anvender til at skabe erfaringer (Dewey, 1938b:
104-105). Det, der gør en erfaring til en ’sikker’ erfaring, er, når erfaringen er afprøvet i praksis,
hvilket vil sige, at erfaringen har været igennem eksperimentel afprøvning, også kaldet
undersøgelse. Hele grundlaget for, at vi skaber erfaring, er bevidsthed. Det vil sige, at der opstår en
situation, som skiller sig ud fra vores system af mening, hvilket betyder, at vi bliver bevidste. Vi
kan ikke længere handle vanemæssigt, og situationen kræver, at vi forholder os aktivt til den ved at
undersøge den og få den til at give mening (Brinkmann, 2006: 75). Bevidstheden registrerer
situationen, undersøger situationen gennem refleksiv tænkning og erfarer situationen, idet
situationen på ny kan håndteres. Bevidstheden rummer og udtrykker således hele denne proces.
Bevidstheden deltager altså i begivenhedernes spil på måder, der gør, at den er handlende i samspil
med omgivelserne. I de følgende afsnit uddyber jeg sammenhængen mellem undersøgelse, refleksiv
tænkning, erfaring og bevidsthed.

4.3.4 Undersøgelse
Undersøgelse (eng. ’inquiry’) er for Dewey en praksisorienteret metode i bevidstheden, der hjælper
os til at kunne håndtere en begivenhed, som fremstår som problematisk for os – altså en situation.
Undersøgelsen sættes i gang, når der opstår forstyrrelser eller ubalancer i vores system af mening –
altså i vores sind. Dewey definerer undersøgelse i Logic: The Theory of Inquiry (1938b) som følger:

Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate situation into
one that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the
elements of the original situation into a unified whole. (Dewey 1938b: 104-105).
Undersøgelsesprocessen går, for Dewey, igennem ’refleksiv tænkning’ – man kan sige, at Deweys
undersøgelse er en refleksiv tankeproces (Barton & Levstik, 2004: 187). Det er netop igennem den
refleksive tænkning, at vi får føromtalte problematiske situation til at give mening (jeg tilføjer
problematisk til situation for at minde om, at en situation for Dewey per definition er problematisk).
Refleksiv tænkning relaterer sig, for Dewey, altid til en bestemt problematisk situation og kredser
om, hvorledes det konkrete problem kan løses (Fink, 1969: 17). Men refleksiv tænkning skal ikke
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forstås som et indadvendt og individuelt ærinde. For Dewey indbefatter refleksiv tænkning
handling, og den styrer en eksperimentel forandringsproces og indbefatter, ifølge Dewey, an act of
searching, hunting, inquiry, to find material that will resolve the doubt, settle and dispose of the
perplexity (Dewey, 1933: 12). Den refleksive tænkning skaber således hypoteser og teorier, der
afprøves i praksis. Disse handlinger, hvor hypoteser afprøves, adskiller sig fra vanemæssige
handlinger, idet de netop bunder i refleksiv tænkning (Rodgers, 2002: 855). Ifølge Dewey er det
ikke al psykologisk aktivitet, der kan kaldes ’tænkning’. Tænkning drejer sig netop om, at man
undersøger sine handlingsmæssige overbevisninger ved at efterprøve dem i praksis. For Dewey er al
tænkning heller ikke nødvendigvis refleksiv (Brinkmann, 2006: 75, 124), men i How We Think
(Dewey, 1910) er tænkning og refleksion meget tæt forbundet. For Dewey må en tanke altid have
relation til et bestemt problem, og den tjener til at løse dette problem, idet der handles efter tanken.

For Dewey består undersøgelsesprocessen, altså den refleksive tankeproces, af fem
sammenhængende og uadskillelige faser, som han beskriver (bl.a.) i How We Think (1910).
Undersøgelsesprocessen starter med et oplevet eller følt problem eller besværlighed (Dewey: i: a
felt difficulty). Det er i denne fase, at vi bliver bevidste om en begivenhed, idet den træder frem for
os som en problematisk situation, som vi umiddelbart ikke kan handle vanemæssigt i forhold til.
Det er væsentligt at understrege, at det er a felt difficulty, altså en udfordring, som det menneske,
der står overfor situationen, føler eller oplever at føle. Situationen er, som nævnt tidligere,
kendetegnet ved, at den per definition er ubestemt, usikker, forvirrende, konfliktfyldt eller obskur,
og det har afgørende betydning, at undersøgeren netop oplever situationen som problematisk.
Denne første fase efterfølges af en fase, hvor vi forsøger at definere det problem eller den
besværlighed, vi oplever eller føler (Dewey: ii: its location and definition). Problemet skal i denne
fase indkapsles, så det bliver muligt overhovedet at finde en løsning på det. Derefter, i tredje fase,
opstiller vi forslag til, hvordan problemet kan løses (Dewey: iii: suggestion of possible solution) i
form af hypoteser. Herefter, i fjerde fase, overvejer vi løsningsforslagenes betydninger og
konsekvenser med henblik på videreudvikling af nogle af dem og kassering af andre (iv.
development by reasoning of the bearings of the suggestions). I denne fase kan flere løsningsforslag
afprøves i refleksiv tænkning, men stadig i samspil med andre mennesker, jf. afsnit 4.3.5 om
Undersøgelse som dramatisk gennemspilning. Den sidste, og femte, fase er afprøvningsfasen eller
den eksperimenterende fase, hvor løsningsforslag afprøves i praksis, hvilket leder til accept eller
afvisning af løsningsforslag (v. further observation and experiment leading to its acceptance or
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rejection) (Dewey, 1910: 72; Brinkmann, 2006: 120). Erfaringen indfinder sig i denne sidste og
eksperimentelle del af undersøgelsesprocessen. I denne fase er man aktivt gået til problemet og har
afprøvet løsningsforslagene i praksis, hvilket resulterer i, at der opstå klarhed over situationen, som
nu kan håndteres og derfor på ny giver mening. Det kan også være, at der ud af undersøgelsen
opstår flere spørgsmål og uklarheder, måske endda nye problematiske situationer, og
løsningsforslag, der skal afprøves. Undersøgelse, refleksiv tænkning, eksperiment og erfaring er
derfor tæt forbundet (Rodgers, 2002: 855-856) og kan ikke adskilles fra bevidstheden.
4.3.5 Undersøgelse som dramatisk gennemspilning (eng. ’dramatic rehearsal’)
Dewey inddeler altså undersøgelsesprocessen i fem faser, der tilsammen har det overordnede formål
at sætte os i stand til at håndtere og handle i forhold til en problematisk situation. Man kan sagtens
have befundet sig i en tilsvarende situation tidligere, men man kan ikke være sikker på, at ens
fortolkning af den nye situation er korrekt. Derfor er de eksperimenterende faser i
undersøgelsesprocessen særdeles væsentlige for netop at afprøve fortolkninger og vurdere, om
situationen kan løses med afsæt i dem. Hvor den femte fase handler om en decideret praksis,
afprøvning af én mulig løsning på eller tilgang til situationen, er den fjerde fase en handling i
tankerne, hvor flere forskellige muligheder afprøves. Selvom Dewey er fortaler for
praksisorienterede tilgange til problemhåndtering, er denne fase væsentlig, idet flere
løsningsmuligheder i tankerne kan være i spil på samme tid, hvor kun én – ad gangen – kan
afprøves i praksis i femte fase. For at forstå denne fjerde fase – og Deweys undersøgelsesbegreb
nærmere – er det væsentligt at inddrage endnu et af hans begreber, som hænger sammen med
undersøgelsesprocessen, nemlig dramatisk gennemspilning (eng. ’dramatic rehearsal’). Dramatisk
gennemspilning relaterer sig nemlig især til undersøgelsens fjerde fase, hvor man overvejer flere
mulige løsningsforslag og deres betydninger og konsekvenser for den problematiske situation.
Formålet med dramatisk gennemspilning – og denne del af undersøgelsesprocessen – er at omdanne
de forskellige muligheder til retningsgivende hypoteser eller idéer (Fesmire, 2003: 70). Dewey
beskriver dramatisk gennemspilning i Human Nature and Conduct (1922) som følger:
[…] deliberation is a dramatic rehearsal (in imagination) of various competing
possible lines of action. It starts from the blocking of efficient overt action, due to that
conflict of prior habit and newly released impulse. […] [Dramatic rehearsal] is an
experiment in finding out what the various lines of possible actions are really like. It is
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an experiment in making various combinations of selected elements of habits and
impulses, to see what the resultant action would be like if it were entered upon. […]
Thought runs ahead and foresees outcomes, and thereby avoids having to await the
instruction of actual failure and disaster. An act overtly tried out is irrevocable; its
consequences cannot be blotted out. An act tried out in imagination is not final or
fatal. It is retrievable. (Dewey, 1922: 190).
Dramatisk gennemspilning udfolder sig i vores fantasi eller forestilling (eng. ’imagination’). Men
selvom dette umiddelbart kan lyde som et privat og individuelt anliggende, er det ikke tilfældet i
henhold til Dewey. Sådanne overvejelser fodrer en udadrettet aktivitet og kommunikation med
andre, fx med specialister, der har erfaringer på området. Den amerikanske professor i filosofi
Steven Fesmire forklarer, hvordan dramatisk gennemspilning netop ikke er et privat anliggende,
med følgende eksempel:

Rehearsal illuminates, opens up a situation so it is perceived in a new way. This
should not be confused with the prevalent view of deliberation as a private soliloquy.
For example, a family pondering whether to buy a particular house imagines day-today life in and around the house, mortgage payments, repair costs, and other aspects.
They must consider these in relation to their careers, economic circumstances, longterm goals, and moral-social-political priorities. This is more than an armchair affair.
Moreover, it is not a matter of prancing arbitrarily in one’s mind from one imagined
scenario to another. The process is neither slapdash nor ridged, but somewhat
ordered. Effective imagination about this requires visits to the house, research,
consultation with specialist, and most importantly, since democratic colloquy is more
trustworthy than cloistered soliloquy, a great deal of communication with each other.
(Fesmire, 2003: 70-71).

Menneskers fantasi og forestillingsevne spiller således en væsentlig rolle i undersøgelsesprocessen
(eng. ’the process of inquiry’), hvor (ikke mindst) den dramatiske gennemspilning udspiller sig.
Dewey forstår menneskers fantasi og forestillingsevne på to måder, og en indkredsning af begge
tilgange til fantasi og forestilling kan bidrage til forståelsen af undersøgelsesprocessen, ikke mindst
den fjerde fase. Den ene form for fantasi eller forestilling, som Dewey definerer, kalder han
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empathetic projection, som jeg oversætter direkte til ”empatisk projektion”. Denne form for fantasi
og forestilling kan forstås som empati, der, for Dewey, er tæt forbundet med menneskers moralske
dømmekraft. I praksis bruger vi vores fantasi og forestilling, i denne forståelse af begreberne, til at
sætte os i andres sted med henblik på at forstå deres håb, interesser og bekymringer som om, det var
vores egne. Ifølge Fesmire skal denne definition på forestilling forstås som det modsatte af at
projicere vores egne værdier og intentioner over på andre (Fesmire, 2003: 65). Den anden
definition på menneskers fantasi og forestilling, som Dewey fremsætter, kalder han creatively
tapping a situation’s possibilities, hvilket jeg oversætter med ”en kreativ nyttedragning af
situationens muligheder”. Her handler det om at bruge fantasi og forestilling til at udforske de
’gode’ (forstået som moralsk gode) muligheder i en situation. Hvor vores vanemæssige handlinger
risikerer at blive uhensigtsmæssigt rutineprægede samt skabe en træghed i forandringsprocesser,
kan fantasien og forestillingen udfordre os og vores vanemæssige handlinger, således at vi bliver
udforskende og finder ’gode’ løsninger på situationer (ibid.).

4.3.6 Erfaring
Erfaring er både en del og et resultat af den eksperimenterende undersøgelsesproces, der munder ud
i, at vi kan håndtere en problematisk situation og skabe mening i vores sind i forhold til de sociale
sammenhænge og kontekster, vi indgår i. Erfaringen indfinder sig, som nævnt, i den del af
undersøgelsesprocessen, hvor vi griber aktivt ind i verden og mærker konsekvenserne af denne
indgriben. Det er, som nævnt, primært i den femte og sidste fase af undersøgelsesprocessen, at
erfaringen dannes, men den relaterer sig i høj grad også til den fjerde fase (og de øvrige naturligvis).
Erfaringen er der, hvor vi kan håndtere den problematiske situation, forstået på den måde, at vi ved
– eller har et bud på – hvordan vi skal handle i en given situation og social kontekst, fordi vi har
afprøvet det, først i overvejelserne (forestilling og fantasi) (fjerde fase) og dernæst i praksis (femte
fase). Erfaring knytter således an til en organiseret undersøgelsesproces, og erfaring er i
overvejende grad socialt konstrueret, idet mennesker er sociale væsner, hvis sind – og selve tanken
– kun findes i kraft af vores sociale liv. Den amerikanske professor filosofi David Hildebrand
beskriver Deweys erfaringsbegreb i relation til sociale processer som følger:
After all, we are earnestly social beings. Indeed, […] it becomes clear that mind itself
is a social achievement because the signs which make thought possible have
meanings in virtue of social life. Dewey writes that the ‘character of everyday
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experience … is saturated with the results of social intercourse and communication’
because ‘language … is … the instrument of social cooperation and mutual
participation’. (Hildebrand, 2008: 36 med citat fra Dewey (1925b), LW1: 6, kursiv i
teksten er fremhævet med fed i citatet).

Erfaring kan således forstås som noget, mennesker skaber igennem undersøgelsesprocesser, og som
vi bruger til at skabe mening i en problematisk situation. Erfaring er handlinger, der i
udgangspunktet er sociale og skabes i undersøgelsesprocesser, der ligeledes i udgangspunktet er
sociale. Erfaring skal også forstås som ”livsproces”, idet mennesker anvender og bygger videre på
tidligere erfaringer igennem livet (Brinkmann, 2013: 52), hvilket jeg vender tilbage til.

4.3.7 Deweys bevidsthedsbegreb: Opsummering
Før jeg går videre til at beskrive Deweys historiebegreb med henblik på at koble det sammen med
hans bevidsthedsbegreb, vil jeg opsummere Deweys bevidsthedsbegreb på baggrund af
ovenstående. For Dewey er sindet socialt og kulturelt betinget, idet det afspejler og skaber mening i
de sociale sammenhænge og kontekster, som mennesker indgår i. Sindet opstår i disse kontekster og
sociale sammenhænge og findes således ikke ’alene’ eller løsrevet fra verden. Mennesker indgår i
sociale sammenhænge som handlende organismer, og vi forandrer og forandres af de kontekster, vi
indgår i (og det gør sindet således også). Mange af vores handlinger foretager vi ud fra vaner, men
så snart vores vanemæssige handlinger bliver utilstrækkelige, fordi vi oplever eller føler, at vi står
overfor en problematisk situation, som betyder, at en begivenhed træder frem for os som
problematisk, bliver vi bevidste. Det vil sige, at vi bliver bevidste om begivenheden og den
problematiske situation, fordi vi føler og oplever situationen som problematisk. Bevidstheden har til
formål at skabe mening i sindet ved at få situationen til at give mening i sindets overordnede system
af mening. Når situationen giver mening, betyder det, at den er håndterbar, og vi ved, hvordan vi
skal handle ud fra den, hvilket vil sige, at vi har en erfaring. Bevidstheden udgør således en
undersøgelsesproces, hvor håndtering af situationen og mulige handlingsspor overvejes og afprøves,
og vi får erfaringer og bliver bedre til at håndtere situationer igennem vores livsproces.

4.3.8 Undersøgelse og erfaring som udfoldet og udviklet bevidsthed
Jeg tolker sammenhængen mellem Deweys teorier om undersøgelse, erfaring og bevidsthed således,
at undersøgelse og erfaring er den menneskelige bevidsthed, når den er udfoldet og udviklet. Med
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udfoldet mener jeg, at bevidstheden eksplicit kommer til udtryk gennem undersøgelse og erfaring
og med udviklet mener jeg, at bevidstheden håndterer en problematisk situation og skaber mening.
Faktisk kan bevidstheden ikke være andet end udfoldet og udviklet, for ellers er der ikke tale om
bevidsthed, men om vanemæssige handlinger. Så er det sindet (og tidligere erfaringer), der dikterer
handlingerne (som derfor er vanemæssige). Bevidsthed kan således forstås som følger:

Undersøgelse + erfaring = udfoldet og udviklet bevidsthed
eller
Bevidsthed = udfoldet og udviklet bevidsthed = undersøgelse + erfaring

Bevidstheden har til formål at understøtte os i at håndtere problematiske situationer og skabe nye
erfaringer i en verden under konstant forandring. Bevidstheden (altså undersøgelse og erfaring) er
således meningsskabende og bidrager til vores overordnede system af mening (altså sindet), der gør,
at vi kan handle vanemæssigt i de forskellige sociale kontekster, vi indgår i.

4.4 Deweys historiebegreb
Efter ovenstående gennemgang og opsummering af Deweys bevidsthedsbegreb, vil jeg i de
følgende afsnit gennemgå hans syn på historie med henblik på, som nævnt, at konstruere et
historiebevidsthedsbegreb med afsæt i Deweys syn på bevidsthed og historie. For at indkredse en
forståelse af Deweys historiebegreb, tager jeg afsæt i hans værk fra 1938 Logic – The Theory of
Inquiry. Her dedikerer han et kapitel til en bearbejdning af historie som begreb set i relation til hans
undersøgelsesbegreb (eng. ”inquiry”), som jeg har gennemgået ovenfor. Kapitlet har titlen
Judgment as Spatial-Temporal Determination: Narrative-Description (1938a: 220-244). I kapitlet
afsøger Dewey bl.a., hvad det er, der gør, at nogle domme (eng. ’judgments’) over fortidige
begivenheder er mere berettigede til, at man tror på dem frem for visse andre domme. Han skriver:

The question is not [even] whether judgments about remote events can be made with
complete warrant much less is it whether “History can be science”. It is: Upon what
grounds are some judgments about a course of past events more entitled to credence
than are certain other ones? (Dewey, 1938a: 231).
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Når Dewey her taler om domme (eng. ’judgments’), definerer han ’dom’ på en måde, der til
forveksling minder om, hvordan han i andre sammenhænge taler om ’erfaring’. Han formulerer en
definition på dom, som lyder: Judgement is transformation of an antecedent existentially
indeterminate or unsettled situation into a determinate one (Dewey, 1938a: 220). Dom er altså –
ligesom erfaring – en handling, der omskaber en situation fra at være problematisk til at være
håndterbar. Når man sætter dette i relation til historie som begreb, mener Dewey altså, at der er
nogle domme over eller erfaringer med fortidige begivenheder, der kan være mere berettigede end
andre. Han mener dog ikke, at der kan være tale om sandheder om fortiden, men ved at gå til
historie som eksperimentel praksis, hvor hans undersøgelsesbegreb kommer i spil, kan man netop
anskue domme over eller erfaringer med fortiden kvalitativt (Christensen, 2010: 159). Dette vil jeg
uddybe i de følgende afsnit.

4.4.1 Historie som rekonstruktion: At skabe fortællinger om fortiden
Dewey skelner mellem begreberne fortid og historie. Fortiden er forsvundet, men den ”findes” som
historie. Historie er en rekonstruktion af begivenheder i fortiden, som både fortæller noget om
fortiden og om den tid, rekonstruktionen er blevet til i. Historie tillægges således, ifølge Dewey, en
dobbelt betydning:
[…] [T]he double sense attached to the word history […] is that [history is] which
happened in the past and it is the intellectual reconstruction of these happenings at a
subsequent time. (Dewey, 1938a: 236).

Historie er altså de fortællinger om fortiden, der skabes i en efterfølgende tid. Disse fortællinger
baserer sig, ifølge Dewey, på netop domme over eller erfaringer med fortiden. Man kan derfor sige,
at domme over og erfaringer med fortiden er historie. Selvom Dewey taler om, at nogle historier –
forstået som domme eller erfaringer – kan være mere berettigede end andre, er han bestemt ikke
fortaler for, at der kun findes én udlægning af fortiden. Alle historier eller historiske fortællinger,
som historie bliver udtrykt igennem, er underlagt fortolkninger, der har rod i den tid, de opstår i, og
der kan derfor ikke være tale om fuldstændige genskabelser af de begivenheder, der fandt sted i
fortiden. Historie udtrykker således både noget om fortiden og noget om den tid, den bliver skabt i.
Det, at skabe historie, er i høj grad en selektionsproces fra skaberens side, idet den, der skaber
historie, træffer en række valg, der har betydning for historien (altså for den dom over eller erfaring,
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man får med fortiden) (Dewey, 1938a: 135, 136). Udover at være et selektionsarbejde, er historie,
når det skabes, som nævnt underlagt fortolkning, og, ifølge Dewey, fortolkes fortiden altid ved
hjælp af udvalgte nutidige teorier. Dette betyder bl.a., at enhver historieskrivning er styret af de
kulturelle problemer og opfattelser, som er fremherskende på det tidspunkt, den skrives (Dewey,
1938a: 236). I den forstand mener Dewey, at fortiden altid vil være en bestemt tids og kulturs fortid.
I takt med, at nutiden bliver fortid, og kulturen ændrer sig, vil problemer og opfattelser ændre sig,
og historien bliver genskrevet på baggrund af nye problemer og opfattelser (Christensen, 2010:
164). Ifølge Dewey, er selve det at skabe historie således i sig selv en historisk begivenhed: A
further principle is that the writing of history is itself an historical event. (Dewey, 1938a: 237).

Selektionsarbejdet forbundet med at skabe historie handler í høj grad også om interesse hos den, der
skaber historien. Det hænger sammen med, at historie skabes igennem undersøgelse (eng.
’inquiry’), jf. tidligere afsnit om undersøgelse, hvor den første fase af undersøgelsesproces fordrer,
at undersøgeren står overfor et oplevet og følt problem (eng. ’a felt diffuculty’). Når en historiker –
eller andre skabere af historie – beskæftiger sig med historie, er det ud fra en personlig interesse
eller et følt problem, idet de står overfor en problematisk situation, som vedrører noget i fortiden,
eller hvor deres forståelse af fortiden spiller en rolle i problemløsningen. Problemet vil, ifølge
Dewey, sandsynligt afspejle et samfundsmæssigt problem i skaberens samtid, fx hvis der i
samfundet er en øget opmærksomhed på klimaforandringer, vil det afspejle sig i
historieskrivningen. Dewey bruger netop dette (meget aktuelle) eksempel og skriver:

A person who becomes deeply interested in climate changes readily finds occasion to
write history from the standpoint of the effect of great changes that have taken place
over large areas in, say, the distribution of rainfall. (Dewey, 1938a: 238).

Interessen for eller oplevelsen af, at man står overfor et problem, opstår, ifølge Dewey, fordi sagen
(et fortidigt anliggende) ikke er afsluttet, og den vedrører et problem i nutiden, som rækker ind i
fremtiden. Historie står således ikke kun i relation til den fortid, der skabes historie om, og den
nutid, den skabes i. Den står også i relation til fremtiden, fordi de valg, den, der skaber historien,
træffer, markerer en interesse for fortiden, der handler om at skabe en fremtidig retning for nutiden.
Dewey formulerer det som følger:
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There is no history except in terms of movement toward some outcome, something
taken as an issue, whether it be the Rise and Fall of the Roman Empire, Negro Slavery
in the United States […] [or] the Industrial Revolution. […] But the selection of the
end or outcome marks an interest and the interest reaches into the future. It is a sign
that the issue is not closed; that the close in question is not existentially final. (Dewey,
1938a: 238).
Interesse for fortiden opstår, når ”sagen” ikke opleves som værende afsluttet. Når historie skabes,
kan det således være et tegn på manglende afslutning. Ifølge Dewey er det altså kun, fordi der
stadig er noget på spil, at vi opsøger viden om fortiden (Dewey, 1938a: 238). Vi har en interesse i at
skabe historie, fordi der er noget, der stadig eller på ny udfordrer vores system af mening, og det er
vel at mærke noget i vores nutid, som volder os problemer. Jeg indkredser en definition på et
fortidigt problem i historiedidaktisk perspektiv senere i kapitlet. Her ”udvider” jeg et historisk
problem eller en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden, til også at indbefatte en undren,
en nysgerrighed eller en interesse hos eleverne, der retter sig mod forhold i fortiden. Jeg vil
endvidere pointere, at jeg, med afsæt i Chinnerys definition på historiebevidsthed som et etisk
anliggende, ikke er helt enig med Dewey i hans ”nutidsfikserede” tilgang til, hvad der udgør
historiske problemer. Chinnery definerer, som jeg har været inde på, historiebevidsthed som et etisk
anliggende, der tillægger menneskers følelsesmæssige tilknytning til fortiden væsentlig betydning.
Som jeg tolker Chinnery, tillægger hun fortiden betydning, også når den ikke kan tilskrives direkte
værdi for problemløsning i nutiden. Ifølge Chinnery skal nutidens mennesker, som en del af det at
leve historisk, lære om og af fortidens mennesker, ikke kun for vores egen skyld (og for at løse
problemer i nutiden), men faktisk også fordi det at leve historisk handler om at leve som om, andre
menneskers liv (fx deres problemer) har betydning for os – og det endda på tværs af tid, jf.
gennemgang af Chinnerys historiebevidsthedsbegreb i kapitel 3.

4.4.2 Historie som undersøgelse
Historie er altså en rekonstruktion af fortiden, der opstår ud fra en interesse hos den, der skaber den.
Når historie skabes, skabes en erfaring med eller dom over fortiden. Historie er derfor, for Dewey,
det samme som en erfaring med fortiden. Som alle andre erfaringer, mennesker gør sig, ifølge
Dewey, skal disse ses i relation til en undersøgelsesproces. For Dewey er historie (altså det at skabe
erfaring med fortiden) således en eksperimentel praksis, der går igennem undersøgelse. For at vende
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tilbage til Deweys spørgsmål, der vedrører, hvorvidt der kan være tale om mere eller mindre
berettigede domme over eller erfaringer med fortiden, er svaret netop at finde i Deweys tilgang til
historie som undersøgelse. Netop fordi historie er en eksperimentel praksis, altså en
undersøgelsesproces, bliver det muligt at skelne mellem mere eller mindre velbegrundede historier
(fortællinger om fortiden). For at vurdere om en historie (eller dom over fortiden) er mere eller
mindre velbegrundet, skal den ses i relation til det problem, der undersøges og den
undersøgelsesproces, der har fundet sted (Christensen, 2010: 168). Jeg uddyber dette forhold i det
følgende.

Historie som undersøgelse handler om det at skabe historie, eller historiske fortællinger, som
historie udtrykkes igennem. Det er igennem den historiske undersøgelse (eng. ’historical inquiry’),
at historikeren eller skaberen af historie, ifølge Dewey, skaber en fortælling om fortiden, der har
løsningen af et (for Dewey primært nutidigt) problem for øje. Selve den historiske
undersøgelsesproces er per definition den samme, som jeg har beskrevet tidligere, jf. Deweys teori
om undersøgelse: Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate situation
into one that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the elements
of the original situation into a unified whole (Dewey, 1938a: 104-105). Undersøgelsesprocessen går
igennem de samme fem faser som tidligere præsenteret: (i) et følt eller oplevet problem eller
besværlighed, (ii) en definition på problemet eller besværligheden, (iii) opstilling af forslag til
mulige løsninger, (iv) overvejelser og afprøvning af løsningsforslag i relation til deres mulige
konsekvenser og videreudvikling, og (v) afprøvning af løsningsforslag i praksis og accept eller
afvisning i forhold til, om det løser situationen (Dewey, 1910: 72; Barton & Levstik, 2004: 197199). Den historiske undersøgelse munder ud i en erfaring med fortiden, altså en historie, der er
retningsgivende for håndtering af den problematiske situation, man oplever og føler at stå overfor.
Det, der ifølge Dewey, er afgørende for, om en historie er mere eller mindre berettiget, er selve
undersøgelsesprocessen. Undersøgelsesprocessen skal understøtte skabelsen af en historie, der er så
fordomsfri, objektiv og upartisk som muligt, og den, der skaber historien, skal derfor igennem
undersøgelsen forholde sig skeptisk og forsvarligt i forhold til vurderingen af potentielle kilders
brugbarhed. Dewey formulerer det som følger:

[Historical inquiry] is a valuable methodological canon when interpreted as a
warning to avoid prejudice, to struggle for the greatest possible amount of objectivity
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and impartiality, and as an exhortation to exercise caution and skepticism in
determining the authenticity of material proposed as potential data. (Dewey, 1938a:
236).

Det, der ifølge Dewey, gør, at en historie netop bliver så fordomsfri, objektiv og upartisk som
muligt (og dermed er en berettiget historie) drejer sig om håndteringen af de spor, der findes fra og
om fortiden. Men hele undersøgelsesprocessen, herunder håndteringen af spor og kilder, afhænger i
særdeleshed af den første og femte fase i undersøgelsesprocessen. Der er nemlig ikke noget i de
fortidige begivenheder eller i sporene efter dem, der i sig selv kræver, at der træffes bestemte valg
om deres anvendelse i fortællinger om fortiden. Der er altså ikke hjælp at hente i begivenhederne og
deres spor, når man skal udvælge kildemateriale, bearbejde det og skabe en upartisk fortælling om
fortiden. Dewey opfatter derfor valgene (som skaberen af historie står overfor) som relative i
forhold til det problem, der har afstedkommet den konkrete historiske undersøgelse (Christensen,
2010: 164): Afgrænsningen er relativ til undersøgelsens formål og problem; den er ikke indbygget i
de stedfindende begivenheders forløb (Dewey, 1938: 238, citeret på dansk i Christensen, 2010:
164). Det fordrer således, at den problematiske situation er oplevet og følt af den, der skal foretage
den historiske undersøgelse og skabe historien, altså undersøgelsesprocessens fase 1, og at
undersøgelsesprocessen har en løsning for øje, altså at undersøgeren føler/oplever problemet, og at
det derfor giver mening at finde frem til en løsning på det. For Dewey er alle faser væsentlige, men
særligt den første fase skaber grobund for en succesfuld undersøgelse og en løsning på problemet –
uden den fase er undersøgelsen forgæves og uden resultat:

Demand for the solution of a perplexity is the steadying and guiding factor in the
entire process of reflection. Where there is no question of a problem to be solved or a
difficulty to be surmounted, the course of suggestions flows on at random. […]
General appeals to a child (or to a grown-up) to think, irrespective of the existence of
some difficulty that troubles him and disturbs his equilibrium, are as futile as advice
to lift himself by his boot-straps. (Dewey, 1910: 11, 12).

Jeg vender tilbage til Deweys undersøgelsesbegreb senere i kapitlet i relation til historie som fag i
skolen. Her undersøger jeg de problematikker, der, ifølge Barton & Levstik (2004), opstår, hvis fase
et, og som følge heraf fase fem, udebliver fra undersøgelsesprocessen, fordi den, der skaber historie
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(i undervisningssammenhæng er det eleven), ikke oplever eller føler et problem og dermed ikke har
et særskilt behov for at finde en løsning – altså ikke oplever et behov for at skabe erfaringer med
fortiden og dermed en (meningsskabende) historie.

4.4.3 Historie som erfaring: En livsproces
Ifølge Dewey udgør vores erfaringer med fortiden netop de historier, vi skaber – det vil sige, de
fortællinger, vi skaber om fortiden – for at løse et problem i nutiden. Men erfaring som historie skal,
ifølge Dewey, også ses i et større tidsmæssigt perspektiv, der ikke kun handler om at løse et
problem her og nu. Det skal også forstås som noget mere overordnet, der drejer sig om menneskelig
erfaring igennem tid. Erfaring er nemlig socialt, kulturelt og historisk betinget, idet erfaring er
noget, mennesker sammen har opbygget igennem tiderne. Den menneskelige erfarings historie skal
forstås som ”en historie om udvikling af praksisser” (Brinkmann, 2006: 68). Det er praksisser,
hvormed vi griber ind i naturens gang, søger at stabilisere den og benytte den til vores egne formål
(ibid.: 54), og vi bruger denne erfaring – altså sociale praksisser og teknikker – til at mestre en
verden i stadig forandring (ibid.: 68). For Dewey bliver erfaring en form for livsproces, der strækker
sig over tid og som forbinder fortid, nutid og fremtid, og den bevirker, at vi hele tiden bliver bedre
til at mestre omskifteligheder igennem livet (Brinkmann, 2013: 52). Erfaring som livsproces
handler (som al erfaring) om at kunne håndtere situationer, og den bygger videre på tidligere
erfaringer eller modificerer tidligere erfaringer: History sets forth the temporal background, the
evolution of the gradual control of the activities by which mankind had enriched and perfected its
experience (Dewey, 1911, citeret i Simpson & Stack Jr.; 2010: 112).. Historie handler således om
menneskers erfaringer – altså de måder, hvorpå mennesker har håndteret situationer igennem
tiderne med afsæt i de sociale sammenhænge, situationerne opstod i. Det, at skabe erfaringer med
fortiden (at skabe historie), handler således i undersøgelsesprocessen både om at forstå den fortid,
der skabes historie om med afsæt i den tids forudsætninger for håndtering af situationer, ligesom det
handler om at forholde sig undersøgende (kritisk) til (fortolkende) kilder om den pågældende fortid.
Dette kalder Dewey for historiens dobbelte betydning, og jeg vil i det følgende afsnit uddybe disse
to sider af historie, fordi jeg mener, at det bidrager til forståelsen af, hvad en historisk undersøgelse
rummer.
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4.4.4 Histories dobbelte betydning: Den tidmæssige og rumlige dimension
For Dewey handler historie om historicitet. Det hænger sammen med, at alting – mennesker, sociale
sammenhænge, handlinger og historie i sig selv – skal ses som dele af en større sammenhæng af
begivenheder, som de påvirker og påvirkes af, og ingen begivenheder kan forstås som isolerede
nedslag, der vedrører blot ét tidsmæssigt øjeblik. Alting er forbundet i tid og rum, og erfaringer
bygger, som nævnt i afsnittet ovenfor, videre på tidligere erfaringer (eller modificerer tidligere
erfaringer), hvilket betyder, at alting skal erfares i den kontekst, det undersøges og erfares i. Men
for at forstå Deweys syn på historie som historicitet, og dets betydning for historisk undersøgelse,
bør histories dobbelte betydning uddybes. Dewey konkretiserer den dobbelte betydning, som han
tillægger historie, i form af to dimensioner (eng. ’two phases’). For Dewey har historie henholdsvis
en tidsmæssig dimension (eng. ’temporal phase’) og en rumlig dimension (eng. spatial phase).
Begge dimensioner er væsentlige, når man undersøger og erfarer fortiden og skaber historie
(Dewey, 1938a: 220), og begge dimensioner spiller afgørende roller i forhold til, om nogle historier
(domme over fortiden) er mere berettigede end andre.

Den tidsmæssige dimension drejer sig om at forstå historie som rekonstruktion af fortiden, jf. afsnit
4.4.4, hvor rekonstruktionen skal ses i lyset af den tid (den kulturelle, sociale og tidsmæssige
kontekst), den er blevet skabt i. Dewey forklarer det som følger:

As such, judgment is always individual in a sense in which individual is distinguished
from both particular and singular, in that it refers to a total qualitative situation. In
this sense there are no different kinds of judgment, but distinguishable phases or
emphases of judgment, according to the aspect of its subject-matter that is
emphasized. (Dewey, 1938a: 220).

Det betyder, at enhver situation, fortidig som nutidig, kan opfattes forskelligt af forskellige
mennesker. De erfaringer eller historier, der skabes, vil således altid være unikke, idet de skabes
med afsæt i partikulære valg og vægtninger. Fortidige begivenheder er, som nævnt tidligere, ikke i
sig selv afgrænsede størrelser, men de afgrænses, når der skabes historie om dem, og afgrænsningen
skabes med afsæt i skaberens behov for at løse et problem. Denne angår, hvad der skete i fortiden
set i lyset af, hvad der sker i den tid, historien skabes. Det hænger sammen med, at selve det at
skrive historie er historie i sig selv: [...] the writing of history is itself an historical event (Dewey,
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1938a: 237). Det drejer sig om, at den, der skaber historie, er selektiv i forhold til den fortid, der
skal erfares, og hvordan den fortid skal erfares.
Men der er også en rumlig dimension (eng. ’spatial phase’) i historie, som indgår i en historisk
undersøgelse. Denne dimension hænger sammen med, at alting bogstaveligt talt ”sker” i verden, og
denne verden er påvirket af alt muligt. Denne dimension betyder, at man kun kan erfare fortiden
(skabe historie), hvis man forstår, at alting er betinget af kultur, miljø og sociale sammenhænge.
Man skal altså historiticere fortiden for at skabe historie om den. Ellers kan den ikke give mening.
Hvis man udelukkende forstår fortiden i relation til en vilkårlig nutid, som har beskæftiget sig med
en fortid, mangler erfaringen en væsentlig dimension, nemlig den rumlige. Det vil ikke være muligt
at undersøge en begivenhed i fortiden, isoleret fra dens omgivelser, ophav, og hvordan mennesker
på den tid erfarede situationer (jf. erfaring som livsproces). Så selvom man (ofte) skaber historie
med afsæt i andres historier om (altså erfaringer med) fortiden, og at man som skaber af historie
selv træffer valg, skal man i den historiske undersøgelse tage vare på histories rumlige dimension så
nøgternt som muligt. Dewey forklarer denne dimension således:

But all changes occur through interactions of conditions. What exists co-exists, and no
change can either occur or be determined in inquiry in isolation from the connection
of an existence with co-existing conditions. Hence the existential subject-matter of
judgment has a spatial phase. […] [T]hings which happen take place in the literal
sense of the word. The historian, as narrator, is primarily concerned with sequential
occurrences with respect to their sequence. But he is quite aware that events do not
occur just in time. They take place somewhere, and the conditions of this
“somewhere” stand in coexistence with one another and also in coexistence with
things taking place elsewhere. Locations, places, and sites are relative to one another;
they co-exist. (Dewey, 1938a: 220, 239).

For Dewey lader det sig simpelthen ikke gøre at undersøge en begivenhed i fortiden og skabe
erfaringer/historie om den, hvis begivenheden i historien står alene. Den skal netop fremhæves i
relation til dens omgivelser og de begivenheder, den relaterer sig til, altså den rumlige dimension:
No one can tell what is pointed at in a given act of demonstration unless there is an idea of what is
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to be pointed out – that is, discriminatively selected. Mere pointing is completely indeterminate.
(Dewey, 1938a: 242, kursiv i teksten er fremhævet med fed i citatet).

For Dewey skal historie undersøges og erfares i relation til begge dimensioner: I den kontekst, en
fortidig begivenhed fandt sted (den rumlige dimension) og i den kontekst, som historien om en
fortidig begivenhed bliver skabt i (den tidsmæssige dimension). Historie vedrører således, ifølge
Dewey, både fortid, nutid og fremtid. Historie handler om fortid på den måde, at for at ”forstå” en
given fortidig begivenhed, er det nødvendigt at undersøge den i lyset af den konkrete kulturelle,
sociale og tidsmæssige kontekst, i hvilken den fandt sted. Tilsvarende former historie sig om nutid
på den måde, at en historisk fortælling om fortiden også skal rammesættes og forstås ind i den
kulturelle, sociale og tidsmæssige kontekst, som fortællingen er blevet skabt i. History is that,
konkluderer Dewey, which happend in the past and it is the intellectual reconstruction of these
happenings at a subsequent time. Endelig handler historie om fremtiden, da historie skabes med
henblik på at sende nutiden i en bestemt og ønsket retning (ibid: 336).

4.4.5 Opsummering: Deweys historiebegreb
Ifølge Dewey er historie rekonstruktioner af fortidige begivenheder og forløb, ikke forstået som
gengivelser af eller sandheder om fortiden, men noget, mennesker skaber som bud på, hvad der
skete i fortiden. Historie er således fortællinger, der er skabt om fortiden. Dewey tillægger primært
historie værdi, idet det bidrager til at skabe mening i nutiden, hvor mennesker skaber historie for at
mestre situationer, der fremstår som værende uafsluttede og problematiske28. Historie har for
Dewey en dobbelt betydning, fordi de historier, der skabes om fortiden altid vil handle både om den
tid, historien skrives i (den tidsmæssige dimension; eng. ’spatial phase’), og de kulturelle,
miljømæssige og sociale sammenhænge som den fortidige begivenhed fandt sted i (den rumlige
dimension; eng. ’spatial phase’). Deweys historiebegreb handler således om historicitet. Når historie
skabes, er det med afsæt i en interesse fra skaberens side. Det hænger sammen med, at historie
skabes igennem undersøgelse (eng. ’inquiry’), som starter, når mennesker oplever at stå overfor en
problematisk situation, der trækker tråde til fortiden. Som nævnt vil det altid, for Dewey, være en
situation i nutiden, der volder problemer, men erfaringer om fortiden skal bruges i løsningen på
situationen. Det betyder, at en dybdegående forståelse for begivenheder, forløb og forhold i fortiden
er påkrævet for at løse situationen. Situationen bliver undersøgt og munder ud i det, Dewey kalder,
28

Dette er en opsummering af Deweys historiebegreb. Som jeg har fremhævet i kapitlet, tillægger jeg (i højere grad end Dewey og
med afsæt i Chinnerys historiebevidsthedsbegreb) fortiden en vis værdi i sig selv og altså ikke udelukkende i relation til nutiden.
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’en dom’ (eng. ’judgment’) over fortiden. ’En dom’ svarer her til dét, Dewey i andre
sammenhænge, kalder erfaring (eng. ’experience’). En undersøgelsesproces vil, for Dewey, altid
lede til en erfaring, og en historisk undersøgelsesproces leder til en erfaring med fortiden. Når vi har
en erfaring med fortiden, betyder det, at vi har skabt en historie, og den historie bruger vi til at løse
den problematiske situation, som vi står overfor. Historie er således en erfaring med fortiden, som
vi skaber igennem en undersøgelse, der starter med, at vi oplever et følt problem og dermed et
behov for at løse det. Den tidsmæssige- og rumlige dimension indgår i undersøgelsesprocessen.
Centralt for Deweys undersøgelsesbegreb er særligt den første fase og undersøgerens oplevelse af et
følt problem. Denne fase af undersøgelsesprocessen er afgørende for undersøgelsen i sin helhed, og
i særdeleshed for den sidste fase, fordi den hænger sammen med, at undersøgeren føler et behov for
at finde en løsning, og derfor opnår en erfaring med fortiden og altså skaber en historie, som Dewey
også kalder ’en dom’ (eng. ’judgment’) over fortiden, der bidrager til sindets overordnede system af
mening.

4.4.6 Historie som undersøgelse i historiedidaktisk perspektiv: Barton & Levstik (2004)
I dette afsnit placerer jeg Deweys forståelse af historie, særligt med fokus på hans forståelse af
historisk undersøgelse, ind i en historiedidaktisk ramme. Det gør jeg med henblik på at understøtte
konstruktionen af et Dewey-inspireret historiebevidsthedsbegreb. Til det formål anvender jeg to
amerikanske historiedidaktikeres overvejelser omkring undersøgelsesbegrebet i et historiedidaktisk
perspektiv. Det drejer sig om historiedidaktikerne Keith C. Barton og Linda S. Levstik, som i deres
bog Teaching History for the Common Good (2004) bl.a. gennemgår fordele og udfordringer ved
anvendelsen af undersøgelse som didaktisk metode i historiefaget. Deres overvejelser i bogens
kapitel om undersøgelse som historisk metode, kapitlet Inquiry, bidrager til min konstruktion af et
Dewey-inspireret historiebevidsthedsbegreb, som netop kan vise sig anvendeligt og observerbart i
historieundervisningssammenhænge. Jeg gennemgår i det følgende Barton & Levstiks tilgang til
undersøgelse som historisk metode. De tager afsæt i Deweys forståelse af undersøgelse (eng.
’inquiry’) og refererer til forskningsbaserede studier af historieundervisning, hvor eleverne har
arbejdet undersøgende.

Barton & Levstik diskuterer, hvordan undersøgelse med afsæt i Deweys teorier kan fremme, at
elever igennem skolens historie- (og andre social-studies) fag opnår en særlig forståelse for historie.
De er grundlæggende optaget af, at skolens fag – især fag som historie og samfundsfag – skal
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forberede eleverne til at blive demokratiske medborgere (Barton & Levstik, 2004: 185).
Historiefaget kan bidrage til demokratisk dannelse af eleverne igennem historisk undersøgelse, hvor
eleverne undersøger, finder svar og drager konklusioner i forhold til spørgsmål, der vedrører
fortidige forhold. Det er vigtigt i forhold til forståelsen af Barton & Levstiks tilgang til historisk
undersøgelse at pointere, at dét, at drage konklusioner, for dem betyder, at eleverne skaber
erfaringer med fortiden, altså skaber historie (jf. femte fase i Deweys undersøgelsesproces).
Elevernes indsigt og forståelse for fortidige forhold giver dem en dybere forståelse for, hvorfor
verden er, som den er, samt samspillet mellem mennesker og mennesker og natur igennem tiderne.
Den dybere forståelse for historie understøtter, ifølge Barton & Levstik, elevernes forudsætninger
for at træffe begrundede valg og beslutninger i overensstemmelse med deres egne holdninger og
værdier (Barton & Levstik, 2004; 189).

4.4.6.1 Historisk undersøgelse
I deres tilgang til historisk undersøgelse som didaktisk metode anvender Barton & Levstik Deweys
teori om undersøgelse (eng. ’inquiry’), som han udlægger den i How We Think (1910), som også er
den, jeg beskriver i tidligere afsnit. Set i historiedidaktisk perspektiv mener Barton & Levstik, at
undersøgelse har mindst tre fordele i forhold til at fremme elevernes forståelse for historie, hvilket
er et væsentligt grundlag for deres forudsætninger for (på sigt) at blive demokratiske medborgere.
For det første lærer mennesker igennem undersøgelse. Med referencer til nyere læringsteorier
(Bransford, Brown & Cocking, 2000; Wood, 1998; Bruer, 1994) fremhæver de, at det, at drage sine
egne konklusioner ved at indsamle viden, er forbundet med, at man lærer noget (Barton & Levstik,
2004: 188-189). For det andet bidrager undersøgelse til, at historie, altså fortællinger om fortiden,
bliver distribueret mere ligeligt mellem eleverne i stedet for, at elevernes adgang til at forstå historie
er betinget af deres kulturelle og/eller forskellige forudsætninger. Barton & Levstik formulerer dette
andet forhold som følger:

By allowing students to pursue their own investigations and reach their own
conclusions, inquiry should enable those whose experiences have not traditionally
been represented in the official curriculum to deepen and expand their historical
understanding rather than simply to remain distanced from school history.
[Moreover] those whose understandings have traditionally been privileged may be
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more likely to encounter conflicting perspectives that force them to question their
beliefs. (Barton & Levstik, 2004: 190).

For det tredje giver undersøgelse eleverne noget at tale om, idet det skaber grobund for deling af
viden. Det hænger sammen med, at der er noget på spil for eleverne, forstået på den måde, at der,
for det første, er et oplevet følt problem (jf. første fase af undersøgelsesprocessen), og for det andet
– og som følge af det følte problem – opstår der hos eleverne et ønske om at løse dette problem
gennem undersøgelse (ibid.: 191).

For Dewey består undersøgelsesprocessen af de samme faser, uafhængig af, hvilket felt, der
undersøges, og igennem hvilken fagfaglig linse, undersøgelsen foretages. Men historisk
undersøgelse adskiller sig fra andre undersøgelser i kraft af histories dobbelte betydning. Barton og
Levstiks bud på, hvad en historiedidaktisk undersøgelse konkret indeholder, lyder som følger:
[Historical inquiry] […] retain the critical components of reflective thought – asking
questions, gathering and evaluating relevant evidence, and reaching conclusions
based on that evidence. That, for us, is what historical inquiry is all about. (ibid.:
188.)

Ifølge Barton & Levstik kan konkret undersøgelse i historieundervisning bestå af, at eleverne får
udleveret kilder, der skal vurderes ud fra meningsfulde spørgsmål, der referer til en problematik (jeg
vender tilbage til, hvordan jeg forstår et historisk problem i relation til en historisk
undersøgelsesproces), og på baggrund af de svar, eleverne kommer frem til, drager de selvstændige
konklusioner om fortiden og løsninger på problematikken. Som nævnt svarer dét at drage
konklusioner til, hvad Dewey kalder at fælde dom over (eng. ’judgment’) eller opnå erfaring (eng.
’experience’) med fortiden. Det er altså den fase af undersøgelsesprocessen, hvor historie bliver
skabt. Barton & Levstik peger dog på – med referencer til to specifikke studier, som jeg vender
tilbage til – at der er stor risiko for, at de fordele, der teoretisk set kan kobles op på undersøgelse
som historisk metode, i praksis udebliver. Det skyldes, ifølge Barton & Levstik, at der særligt er to
komponenter i Deweys undersøgelsesproces, der udebliver. Det drejer sig om den første fase i
undersøgelsesprocessen: at undersøgeren oplever et følt problem, og at undersøgeren i forlængelse
heraf oplever eller føler et behov for at finde en løsning på problemet (ibid.: 197-199). Hvad enten
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man kalder det ”at finde en løsning på problemet” for at drage en konklusion, fælde en dom over
eller opnå en erfaring med fortiden, vedrører dette særligt den femte fase i undersøgelsesprocessen,
hvor undersøgeren, ifølge Dewey, skaber historie, der er meningsfuld i forhold til det
fortidsrelaterede problem. Hvis denne femte fase udebliver, bliver der ganske enkelt ikke skabt
historie. En undersøgelsesproces, hvor første fase og som resultat heraf femte fase mere eller
mindre udebliver, resulterer ikke i en dybere forståelse for historie. I praksis i en
undervisningssituation kan man forestille sig, at processen i stedet drejer sig om, at eleverne
analyserer kilder men ikke forholder sig til kildernes lødighed eller skaber deres egne fortællinger
om fortiden med afsæt i kilderne.

Barton & Levstik baserer deres overvejelser angående de udfordringer, der viser sig ved
undersøgelse som historisk metode, når den anvendes i praksis, på en række forskningsbaserede
studier. Der er særligt to studier, hvis resultater jeg hæfter mig ved, da de netop er eksempler på,
hvad der sker – eller ikke sker – når første og femte fase af undersøgelsesprocessen udebliver.
Begge studier undersøger historieundervisning, hvor eleverne skulle arbejde undersøgende (i
Deweysk forstand) med internet-baserede kilder. I det ene studie skulle 6. klasses elever producere
guidebøger til tidsrejser til det gamle Egypten (Milson, 2002). Her bestod udfordringen, ifølge
studiet, primært i, at eleverne bestræbte sig på at komme så let rundt om søgningen af informationer
som muligt (”path of least resistance” (ibid.). Det betød, at eleverne hovedsageligt undgik at læse og
undersøge kilder og i stedet spurgte deres klassekammerater om svar, så de direkte kunne besvare
de spørgsmål, de undersøgte, uden at overveje svarmuligheder eller undersøge dem nærmere.
Eleverne havde fået udleveret brugbare links af læreren, der potentielt gav dem mulighed for at
undersøge forskellige svarmuligheder, men eleverne undgik at anvende disse links og søgte i stedet
”frit” på internettet i håb om at finde en mere direkte vej til svar.

Det andet studie undersøgte 8. klasses elever, der i undervisningsforløbet fik roller som karakterer
fra den amerikanske borgerkrig (1861-1865) og skulle skrive dagbøger som de fortidige aktører, de
spillede, og ud fra deres aktørers perspektiver under borgerkrigen (Libscomb, 2002). Studiet
konkluderer, at meget få af eleverne opnåede en dybere forståelse for datidens perspektiver under
den amerikanske borgerkrig. I stedet havde de fleste elever fokuseret på ”fakta”, som de havde
fundet på internettet, som fx datoer og fakta om slag, som de kopierede ind i dagbogen, eller de
skrev beretninger, som om de var den fortidige aktør, men i elevernes egen tid. Fælles for de to
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studier var, at ingen af eleverne fandt og undersøgte flere forskellige udlægninger af fortiden med
henblik på at drage deres egne konklusioner. De godtog mere eller mindre den første og den bedste
beskrivelse af fortiden og ”besvarede” opgaven med afsæt i den (Barton & Levstik, 2004: 191-192).

Barton & Levstik konkluderer, med afsæt i Deweys teorier om undersøgelse, at eleverne i de
omtalte studier (og i historieundervisningen generelt) ganske enkelt ikke følte et behov for at gå
undersøgende til værks, når det gjaldt fortidige begivenheder og udlægninger af dem. De oplevede
og følte ikke, at de stod overfor en problematisk situation, og derfor følte de heller ikke et behov for
at finde en løsning på problemet. De var ikke optaget af at undersøge problemet, fordi der ganske
enkelt ikke var noget på spil for dem. Barton & Levstik skitserer problematikken som følger:
[…] [I]nquiry may reach its full potential only when students engage in the entire
process – using evidence to reach conclusions about meaningful questions. Recall that
Dewey’s first step in reflective thinking was a “felt difficulty”, “some perplexity,
confusion, or doubt”. […] This perplexity, this felt difficulty, is often missing in
history classrooms both in the United States and elsewhere. The question of who fired
the first shot at Lexington Green, for example, has little significance either in
contemporary culture or in the discipline of history. […] [I]ts lack of enduring
significance means that the answer does not matter – one opinion really is as good as
another, because nothing rests on its outcome. (ibid: 198).

På den baggrund, og ganske i overensstemmelse med Deweys egen opfattelse af undersøgelse
(Dewey, 1910: 11, 12), konkluderer Barton & Levstik således, at en undersøgelse uden fase et og
fem er ikke en undersøgelse, men en analyse af dokumenter:

Where is the felt difficulty, the perplexity, confusion, or doubt in this kind of activity?
When the question arises from “reproducible student pages” rather than students’
own concerns about the past, then the activity does not involve inquiry in any
meaningful sense – it simply involves the analysis of documents. (Barton & Levstik,
2004: 199).
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4.4.6.2 Et historisk problem: Indkredsning af en definition
Før jeg går videre i konstruktionen af et Dewey-inspireret historiebevidsthedsbegreb, er det
nødvendigt at definere, hvad der egentlig menes med et ”historisk problem” eller en ”problematisk
situation, der relaterer sig til fortiden” i et historiedidaktisk perspektiv. Jeg indkredser således i dette
afsnit en forståelse af ”et historisk problem” set i sammenhæng med historisk undersøgelse som
didaktisk metode (jf. første fase i Deweys undersøgelsesproces, eng. ’a felt difficulty, some
perplexity, confusion, or doubt’).

Barton & Levstik, som jeg i øvrigt er inspireret af i forhold til at sætte historisk undersøgelse ind i
konkrete historieundervisningssituationer, tilbyder ikke som sådan en konkret definition på, hvad
der menes med et ”historisk problem”, men de beskriver undersøgelsens første fase som stedet, hvor
eleverne stiller meningsfulde spørgsmål til forhold, der relaterer sig til fortiden. Disse spørgsmål
ligger til grund for resten af undersøgelsen, og spørgsmålene fører til, at eleverne drager deres egne
konklusioner, og det er, som jeg har fremhævet tidligere, når særligt disse to processuelle elementer
(første og femte fase, altså spørgsmål og konklusioner i undersøgelsesprocessen) udebliver, at
undersøgelsesprocessen er utilstrækkelig:

When [the students] are given sources to evaluate but are not engaged in the other
components of inquiry – asking meaningful questions or reaching their own
conclusions – we can hardly be surprised that their familiarity with the process is
inadequate. (Barton & Levstik, 2004: 197).

For Barton & Levstik betyder dét, at man oplever at stå overfor et følt historisk problem, således
overordnet set, at man stiller meningsfulde spørgsmål til fortiden. De fremhæver, at det ikke er uden
betydning, at det er eleverne selv, der stiller spørgsmålene, og at det spiller en afgørende rolle,
hvorvidt eleverne netop stiller spørgsmålene med afsæt i en personlig undren, nysgerrighed eller
interesse. En historisk problematisk situation skal således, i Barton & Levstiks lidt løst definerede
tilgang, forstås som en undren og nysgerrighed hos eleverne, der retter sig mod noget i fortiden, og
som de formulerer som spørgsmål, der kan undersøges. Problemet er, ifølge Barton & Levstik, at
der er stor forskel på, hvilke forhold i fortiden, der undrer og optager forskellige elever, ligesom der
er nogle forhold i fortiden, der generelt enten optager eller ikke optager eleverne. Præmissen for
historieundervisning generelt vil ofte være den, at alle elever i en klasse arbejder med det samme
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fortidige emne, tema eller indhold, og at det fortidige indhold ikke nødvendigvis vækker den samme
undren eller nysgerrighed hos alle elever. Det fortidsmæssige indhold vækker således ikke per
definition en undren eller nysgerrighed hos eleverne. Det vil således (naturligt nok) ofte være
læremidlerne, der opstiller de problemstillinger, som eleverne skal arbejde med, og derfor stiller de
spørgsmål, der skal undersøges. Et, ifølge Barton & Levstik, typisk læremiddel-spørgsmål, der
peger ind i en historisk problemstilling, kunne være følgende spørgsmål til Den Amerikanske
Revolution (1775-1783): To what extend had the colonists developed a sense of their identity and
unity as Americans by the eve of the Revolution? (ibid.: 199). Et sådan spørgsmål kunne, ifølge
Barton & Levstik, i princippet fungere med solid stilladsering fra lærerens side. Men idet det netop
ikke udspringer af elevernes egen undren, er der en overhængende fare for, at eleverne ikke går
helhjertet ind i den historiske undersøgelse. Barton & Levstik beskriver problematikken som følger:
[…] when questions like these arise from reproducible student pages or other sources
unrelated to students’ concerns, they are not likely to inspire students to take part in
careful evaluation of evidence or thoughtful development of conclusions. If the
questions don’t matter to students, why should they take anything other than the path
of least resistance? (ibid.)

På den anden side fremhæver Barton & Levstik et emne som Vietnamkrigen som et område, der
”generelt” vækker nysgerrighed hos amerikanske elever, eller som mange amerikanske elever
ganske enkelt har en iboende interesse for. Det er således muligt, at også læremiddelproducerede
spørgsmål (i modsætning til elevproducerede spørgsmål) til Vietnamkrigen kunne kickstarte en
historisk undersøgelse, fx et spørgsmål som: Why was the United States fighting in Vietnam, and
why were som people opposed to it? (ibid. 199-200). Ifølge Barton & Levstik har mange
amerikanere – herunder også skoleelever – nemlig en ”naturlig” interesse for Vietnamkrigen, som
bunder i krigens fortsatte betydning både for USA som nation og for mange amerikanere personligt.
Krigens betydning ses afspejlet i den omtale, den fortsat får i den offentlige debat, samt i de mange
mediefremstillinger af den. Desuden kan den tillægges mere eller mindre personlig betydning for
mange amerikanere, der føler en tilknytning til krigen, fx fordi de selv eller deres
familiemedlemmer har oplevet krigen (ibid.: 200). Vietnamkrigen som fortidsmæssigt emne eller
tema er således muligvis et område, som kontinuerligt vækker undren, nysgerrighed og interesse,
måske endda bekymring, hos mange amerikanere - herunder skoleelever. Det kan, i
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overensstemmelse med Deweys forståelse af, hvorfor vi skaber historie, hænge sammen med, at
krigen repræsenterer noget uafsluttet og i et eller andet omfang fortsat udgør et problem i relation til
amerikanernes selvforståelse. I en historiedidaktisk sammenhæng er det således muligt, at der hos
eleverne på forhånd findes en personlig interesse i forhold til at beskæftige sig med netop
Vietnamkrigen. Men denne interesse kan også defineres som en følelsesmæssig tilknytning til
Vietnamkrigen, som igen kan tillægges betydning for, at eleverne oplever en problematisk situation
i relation til fortiden, altså at de oplever en undren og nysgerrighed i forhold til noget i fortiden, der
afføder spørgsmål og/eller motivation i forhold til at besvare spørgsmål om fortiden. Betydningen af
netop følelsesmæssig tilknytning til fortiden har jeg været inde på i min gennemgang af Chinnerys
tilgang til historiebevidsthed som et etisk anliggende, og jeg vender tilbage til det i næste afsnit.

Et historisk problem i en undersøgelsesproces i historiedidaktisk perspektiv kan således forstås som
et spørgsmål, som eleverne (helst selv) stiller og besvarer. Det udspringer af en undren,
nysgerrighed og interesse for fortiden, der kan kædes sammen med en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden. Barton & Levstik taler ikke om problemorienteret historieundervisning som sådan, selvom
historisk undersøgelse som historisk metode per definition kan placeres indenfor en sådan ramme.
Men for at underbygge ovenstående lidt løst definerede forståelse af, hvad det vil sige, når eleverne
oplever, at de står overfor en følt problematisk situation, vil jeg i det følgende ridse op, hvordan
andre historiedidaktikere definerer et historisk problem og problemorienteret historieundervisning.

Med afsæt i tysk historiedidaktisk forskning opstiller den tyske historiedidaktiker Sylvia Semmet, i
sit bidrag til den amerikanske udgivelse History Wars and the Classroom: Global Perspectives
(2012), forskellige former for historieundervisning, hvor problemorienteret historieundervisning er
én af dem. I sin beskrivelse af problemorienteret historieundervisning refererer Semmet bl.a. til den
tyske didaktiker Uwe Uffelmann (1937-2008)29 . Centralt i denne form for historieundervisning,
som, i hvert fald teoretisk, kan adskilles fra andre former, står netop et historisk problem. Semmet
definerer et historisk problem som: a historical dilemma (past or present), a historian’s
controversial thesis, or a seemingly self-evident truth that is questioned (Semmet, 2012: 80). Med
afsæt i et historisk problem er det hensigten, at eleverne i problemorienteret historieundervisning
skal opleve en lyst til (endda iver (eng. ’eagerness’)) i forhold til at undersøge og finde løsninger på
det problem, de står overfor. Semmet beskriver en sådan undervisning som følger:
29

Problemorienteret undervisning forbindes i tysk historiedidaktik ofte med Uwe Uffelmann, se fx Uffelmann 2004.
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[The historical problem starts] a process of critical assessment in the students’ minds,
a will to enlarge their current state of knowledge and stimulate their eagerness to find
a solution to the problem at hand. (ibid.).
Semmet definerer som sådan ikke, hvem der stiller spørgsmålet – om det er eleverne selv, om det er
lærerne eller et læremiddel. Det væsentlige er, at eleverne netop oplever et behov for at løse
problemet (jf. eng. ’eagerness to find a solution to the problem at hand’ i citatet ovenfor). Når
eleverne løser et historisk problem, finder de, ifølge Semmet, måder at gå problemløsende til værks
på, hvilket betyder, at de finder (vælger) historiemetodiske redskaber til at finde en løsning (eng.
’find problem-solving strategies’), såsom at finde svar i kilder og udlede konklusioner (ibid.).
Semmet kommer ikke med bud på, hvordan et historisk problem kunne formuleres.

Ifølge en anden tysk historiedidaktiker Andreas Körber vil problemer i historieundervisningen ofte
være simple ”tænke-opgaver” (eng. ’simple thinking tasks’), og det behøver i princippet ikke være
”mere” end det (Körber, 2015: 30). Det er dog (naturligvis) muligt at gå mere teoretisk definerende
til værks, hvad angår et historisk problem. Körber refererer, som Semmet, til Uwe Uffelmann
(2004), som har opstillet standarder for, hvad der kvalificerer et problem. Ifølge Uffelmann er det
kun såkaldte nøgleproblemer (eng. ’key problems’ med reference til Wolfgang Klafkis begreb), der
udgør et problem i problemorienteret undervisning. Det vil sige samfundsmæssige problemer, som
fx spørgsmål om klima (at redde det), fred (at bevare den), globalisering, osv. (Körber, 2015: 3031).

Når eleverne i en historisk undersøgelse oplever at stå overfor et følt historisk problem eller en
problematisk situation betyder det således, med afsæt i ovenstående, at de oplever en undren,
nysgerrighed eller interesse i forhold til forhold i fortiden. Det, at eleverne undrer sig over, er
nysgerrige og interesserede, afføder, at de formulerer spørgsmål, som de er motiverede til at finde
svar på, og hvis der er tale om spørgsmål, de ikke selv formulerer, medfører deres undren,
nysgerrighed og interesse stadigvæk, at de ønsker at finde svar. Et historisk problem er, som
Semmet beskriver det, et historisk dilemma (eng. ’a historical dilemma’), en historikers
kontroversielle påstand (eng. ’a historian’s controversial thesis’) eller en tilsyneladende indlysende
sandhed, som betvivles (eng. ’a seemingly self-evident truth that is questioned’) (Semmet, 2012: 80,
mine oversættelser). I historiedidaktisk perspektiv skal et historisk problem dog ikke forstås som en
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kompleks eller abstrakt størrelse, men kan formuleres i mere eller mindre simple spørgsmål, jf.
Körbers tilgang til historiske problemer, og et historisk problem relaterer sig ikke nødvendigvis til
en overordnet samfundsmæssig problemstilling.

4.4.6.3 Barton & Levstik og Chinnerys vægning af følelsesmæssig tilknytning til fortiden
Som nævnt ovenfor varierer det, hvilke fortidige emner eller forhold, der undrer og interesserer
elever, og der er ingen garantier for, at eleverne er motiverede for at formulere eller besvare
spørgsmål til fortidige forhold som afgørende led i en historisk undersøgelse. Jeg er derfor optaget
af den betydning, som både Barton & Levstik og Chinnery (jf. kapitel 3) tillægger elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden i forhold til, om de er motiverede til at beskæftige sig med
den. Jeg ser en klar forbindelse mellem Chinnery, som jeg bruger i kapitel 3 til at indkredse en
forståelse af historiebevidsthed som etisk anliggende, og Barton & Levstiks vægtning af
følelsesmæssig tilknytning til fortiden i et historiedidaktisk perspektiv. De fremhæver alle, at
elevernes motivation i historieundervisningen er altafgørende i forhold til, om de henholdsvis lærer
at leve historisk (Chinnery, 2013) og går engagerede (og undrende) ind i en historisk undersøgelse
(Barton & Levstik, 2004). Både Chinnery og Barton & Levstik tillægger endvidere elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden afgørende betydning i forhold til, om de oplever en
motivation og en meningsfuldhed i forhold til at lære at leve historisk (i Chinnerys tilgang) og
gennemføre en historisk undersøgelse (Barton & Levstik). Jeg er derfor optaget af at indkredse,
hvad det vil sige, når elever er følelsesmæssigt tilknyttet fortiden. Det er jeg, fordi elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden har betydning for mine undersøgelser i nærværende
forskningsprojekt i kraft af min overordnede forståelse af historiebevidsthed som etisk anliggende
og min konkretisering af et historiedidaktisk Dewey-inspirerede historiebevidsthedsbegreb med
brug af Barton & Levstiks tilgang til historisk undersøgelse. Hvor Chinnery etablerer en præmis,
der drejer sig om, at nutidens mennesker har en (etisk og moralsk) følelsesmæssig tilknytning til
fortiden, som har grundlæggende betydning for vores udvikling af historiebevidsthed, beskriver
Barton & Levstik lidt mere konkret, hvilken betydning elevernes følelsesmæssige tilknytning til
fortiden har både for deres motivation, men også i forhold til deres forståelse af fortidens mennesker
og forhold. Barton & Levstik beskriver særligt fire konkrete former for følelsesmæssig tilknytning
til fortiden, som jeg vender tilbage til senere i kapitlet.
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Men selvom jeg anvender Barton & Levstik i relation til mine historiedidaktiske diskussioner om
netop historiebevidsthedsbegrebet, er det nødvendigt at påpege, at de faktisk ikke skriver ind i en
historiebevidsthedskontekst. I stedet opererer de indenfor den historiedidaktiske retning kaldet
historisk tænkning, som jeg også nævner i kapitel 3. Derfor placerer Barton & Levstik dét at have
en følelsesmæssig tilknytning til fortiden under betegnelsen historisk empati, som er et
omdiskuteret begreb indenfor historisk tænkning som historiedidaktiske retning. Jeg vil derfor, før
jeg går videre i konstruktionen af et Dewey-inspireret og handlingsorienteret
historiebevidsthedsbegreb, hvor elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden spiller en
afgørende rolle, kort skitsere, hvordan Barton & Levstik placerer sig, som jeg læser dem, i forhold
til den dominerende tilgang til historisk empati indenfor historisk tænkning.

4.4.6.4 Barton & Levstiks tilgang til historisk tænkning
Barton & Levstiks fokus i Teaching History for the Common Good (2004) er, som nævnt, ikke
historiebevidsthed som begreb, men derimod historisk tænkning, og bogens formål er at skabe en
form for overblik over forskning og retninger indenfor historisk tænkning, ligesom de ønsker at
sætte fokus på fordele og udfordringer forbundet med historisk tænkning som didaktisk metode.
Deres tilgang til historisk tænkning er både teoretisk og empirisk funderet, idet de diskuterer
forskellige empiriske studier af historieundervisningssituationer i relation til teorier om historie som
fag. Men med Chinnery (2013; 2019) i mente, og hendes diskussioner om historiebevidsthed som
didaktisk begreb, jf. kapitel 3, kan historisk tænkning ses som en retning indenfor de didaktiske
historiebevidsthedsdiskussioner, der netop vægter historisk tænkning både som middel og mål i
forhold til elevers udvikling af historiebevidsthed. Som jeg gennemgår i kapitel 3, sondrer Chinnery
tre forskellige historiedidaktiske retninger, der alle definerer historiebevidsthed. Særligt den ene af
disse, repræsenteret ved Seixas, kobler elevernes udvikling af historiebevidsthed sammen med
historisk tænkning. Barton & Levstik undersøger elevernes formåen i forhold til at tænke historisk
og således ikke (direkte) deres udvikling af historiebevidsthed, men, som jeg læser dem, adskiller
de sig på nogle væsentlige områder fra den dominerende retning indenfor historisk tænkning,
repræsenteret bl.a. ved historiedidaktikerne Seixas (2006; 2013; 2017), Peter Lee (2001) og Sam
Wineburg (2001). Det ser jeg bl.a. i deres tilgang til historisk empati, hvor de adskiller sig fra de
nævnte historiedidaktikere ved at (gen-)introducere affektiv historisk empati og vigtigheden af, at
eleverne netop føler noget for fortiden, altså at de har en følelsesmæssig tilknytning til fortiden
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(eng. ’empathy as caring’) (Barton & Levstik, 2004: kap. 12), bl.a. i forbindelse med historisk
undersøgelse.

Historisk empati er, som nævnt, et omstridt begreb (Foster, 2001; Endacott & Brooks, 2013; Retz,
2018). Historisk empati i historiedidaktisk perspektiv er et begreb, der bruges til at beskrive
elevernes forståelse for mennesker i fortiden, herunder deres erfaringer, beslutninger og handlinger
(Endacott & Brooks, 2013: 41). Det drejer sig grundlæggende om, at eleverne sætter sig i fortidige
menneskers sted og ser fortiden på fortidens præmisser, og det er hensigten, at eleverne netop ikke
skal se (og dømme) fortidens mennesker med afsæt i deres egne forestillinger og nutidige værdier.
Begrebet, historisk empati, er dog omstridt, fordi det i udgangspunktet både indbefatter en kognitiv
og en affektiv dimension (ibid.: 42; Barton & Levstik, 2004: 241), hvor den affektive dimension
med tiden er blevet afvist (Retz, 2018: 192-194). Den svenske historiedidaktiker Tyson Retz peger
på, at særligt den amerikanske og canadiske forskning på området har været toneangivende i
forhold til, hvordan historisk empati er blevet og fortsat bliver forstået i praksis. Den kognitive
forståelse af begrebet drejer sig om, at eleverne skal udvikle historisk empati i
historieundervisningen på måder, der sætter dem i stand til kognitivt og rationelt at forstå, hvad der
lå til grund for menneskers handlinger i fortiden. Den affektive dimension af historisk empati i
historiedidaktisk sammenhæng er derimod, bl.a. af Lee og Wineburg, blevet betragtet som en
invitation til, at eleverne overfører deres egne værdisæt og verdenssyn på fortiden, hvilket kan,
ifølge Wineburg, resultere i det, han kalder presentism (Retz, 2018: 42). Presentism eller
presentisme30 drejer sig rundlæggende om, at nutidens mennesker intuitivt forstår og dømmer
fortidige forhold, herunder begivenheder, mennesker og deres handlinger, ud fra nutidens
standarder. Det vil på den måde være nærliggende at ”stemple” mennesker i fortiden som værende
fx mindre begavede eller ondsindige (Poulsen, 2015a). Derfor har historisk empati i flere
sammenhænge, bl.a. i Seixas model for udvikling af historisk tænkning, fået en anden betegnelse
end historisk empati og bliver fx af Seixas kaldt for perspektiv skifte (eng. ’historical perspektivetaking’) (Seixas, 2017: 206).

Barton & Levstik adskiller sig, som nævnt, fra den (indenfor historisk tænkning) dominerende måde
at definere historisk empati (Barton & Levstik, 2004: 206), hvor den affektive dimension er taget
bort, og begrebet i stedet i højere grad omtales som historisk perspektiv for netop at undgå (at bl.a.
30

Den norske historiedidaktiker Erik Lund (2011) oversætter presentism til presentisme på norsk, hvilket også danske
historiedidaktikere anvender, herunder Jens Aage Poulsen (2015a).
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lærere kommer til at understøtte), at eleverne overfører deres egne følelser på mennesker i fortiden,
fordi det forvirrer deres kognitive og rationelle antagelser om fortidige menneskers rationaler og
forudsætninger for at handle (Retz: 2018: 195). Barton & Levstik anerkender den kognitive
dimension af historisk empati, som de vælger at kalde perspective recognition, eftersom de ikke
mener, at det er muligt at påtage sig en anden persons perspektiv (eng. ’perspective-taking’) (Barton
& Levstik, 2004: 207). Denne dimension af historisk empati, eller perspective recognition, tjener,
ifølge Barton & Levstik, det formål i historieundervisningen at understøtte eleverne i at opnå en
forståelse af, at mennesker i fortiden netop ikke er som dem selv, netop ikke ser verden på samme
måde og ikke har de samme forudsætninger for at træffe valg som eleverne selv. De beskriver denne
form for historisk empati, som følger:

Treating people in the past as though they were similar (or identical) to ourselves,
with the same goals, intentions, beliefs, and attitudes, makes understanding of
[actions and social practices and institutions in terms of people’s reasons for doing or
believing what they did] impossible. Only by recognizing how the perspectives of
people in the past may have differed from our own will we be able to make sense of
their practices. (ibid.)

Barton & Levstik er dog langt fra enige i, at den affektive dimension ikke hører hjemme i historisk
empati som historiedidaktisk begreb. Som jeg har været inde på, fremhæver de netop elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden som en essentiel og uundværlig del af det at gennemføre en
(succesfuld) historisk undersøgelse. Affektiv historisk empati spiller, som jeg tolker Barton &
Levstik, faktisk en endnu vigtigere rolle i forhold til, at eleverne opnår en dybere forståelse for
historie og udvikler sig som demokratiske medborgere, jf. Barton & Levstiks overordnede syn på
historie som fag (Barton & Levstik, 2004: 185). De beskriver balancen mellem de to dimensioner,
som følger:

However, focusing too exclusively on perspective recognition may draw attention
away from an area that is just as important as understanding the causes of historical
actions, if not more so – namely, the consequences of those actions. Focusing on the
effects of the events of the past also requires a form of empathy, but one that revolves
less around intellectual analysis and more around care. (ibid.: 224).
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Barton & Levstik er altså optaget af begge dimensioner, men vægter til dels den affektive form for
historisk empati (eng. ’one that revolves around care’) højere (eng. ’if not more so’) end den
kognitive (eng. ’intellectual analysis’), idet elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden giver
adgang til at forstå konsekvenserne af fortidige menneskers handlinger (eng. ’consequences of those
actions’). Det er altså ikke tilstrækkeligt at forstå, hvad der lå til grund for deres handlinger (eng.
’the causes of historical actions’); eleverne skal også forstå, hvilke konsekvenser handlingerne fik
for forskellige mennesker, grupper og samfund.
Barton & Levstik er opmærksomme på det ”mudrerede” billede, der er blevet tegnet af historisk
empati som didaktisk begreb igennem de sidste årtier, og jeg hæfter mig ved, at de faktisk udtrykker
et ønske om, at affektiv historisk empati får en ny betegnelse, der netop adskiller det fra det
omdiskuterede empatibegreb. De beskriver dette ønske som følger:

Perceptions [of historical empathy] have become so hopelessly muddled that we are
in agreement with those who prefer to drop the term altogether and replace it with
something more focused. […] we consider emotional connection, in the form of care,
a critical tool for making sense of the past, one that should be part of all history
education – although preferably under its own name rather than subsumed within the
confusing label empathy. (ibid. 241).

Med afsæt i ovenstående citat og Barton & Levstiks afstandstagen til begrebet historisk empati (i
hvert fald som en dækkende betegnelse), fortsætter jeg fremadrettet i afhandlingen med at anvende
betegnelsen elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden, og altså ikke affektiv historisk empati,
velvidende at ”min” betegnelse trækker tråde ind i historisk empati som begreb. Det gør jeg primært
af to grunde: For det første for at markere, at historisk undersøgelse (i Deweysk forstand), som står
centralt i det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, jeg indkredser
og definerer i nærværende kapitel, ikke er tænkt som en historisk tænknings strategi, bl.a. pga.
anerkendelsen og vægtningen af netop elevernes følelsesmæssig tilknytning til fortiden i
undersøgelsesprocessen. For det andet tillader betegnelsen følelsesmæssig tilknytning til fortiden, at
jeg kobler Chinnerys notion of care sammen med Barton & Levstiks emotional connection, in the
form of care med henblik på min teoretisk tematiske analyse af elevinterviewene i mit datasæt i
kapitel 5.
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I det følgende afsnit uddyber jeg yderligere, hvad Barton & Levstik forstår ved det at have en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden (eng. ’emotional connection to the past, in the form of care’
og ’caring for the past’), samt hvilke betydninger, de tillægger dette i en historiedidaktisk kontekst.

4.4.6.5 Følelsesmæssige tilknytning til fortiden i historiedidaktisk perspektiv
Ifølge Barton & Levstik kan elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden, som jeg har været
inde på, tillægges afgørende betydning for, at eleverne opnår en dybere forståelse for historie og
bliver dannet til at begå sig i et demokratisk samfund, som, for Barton & Levstik, kan siges at være
det overordnede formål med historie som fag i skolen (Barton & Levstik, 2004: 185). Barton &
Levstiks vægtning af, at eleverne oplever eller opnår en følelsesmæssige tilknytning til fortiden,
hænger sammen med deres tilgang til historisk undersøgelse, som de, som nævnt, tilskriver
betydelige værdi som historiedidaktisk metode. Det betyder, at elevernes vej til en dybere forståelse
af historie går igennem historisk undersøgelse, som igen hænger uvægerligt sammen med, at
eleverne netop føler noget i relation til fortiden. Barton & Levstik rejser en bekymring, der i tråd
med Cinnery (2013: 253), drejer sig om, at elevernes engagement i historieundervisningen, og
særligt i historiske undersøgelser som metode, nødvendigvis må udspringe af en form for
følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Det hænger sammen med de udfordringer, der, ifølge Barton
& Levstik (i tråd med Deweys tilgang til undersøgelse (eng. ’inquiry’)), opstår, når eleverne ikke
oplever et følt problem, der relaterer sig til fortiden, hvilket kan resultere i, at undersøgelsen ikke
lykkes. Som nævnt peger Barton & Levstik på forskellige faktorer, der kan tillægges betydning i
forhold til elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden, herunder hvilket fortidsmæssigt
indhold, der er genstand for undervisning, ligesom lærerens stilladsering af elevernes historiske
undersøgelse spiller en væsentlig rolle. Men selvom Barton & Levstik tillægger elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden afgørende betydning for historisk undersøgelse som metode,
kommer de ikke med konkrete og eksemplificerede bud på, hvordan denne tilknytning skabes
og/eller understøttes i historieundervisningen i øvrigt, hvis den ikke opstår af sig selv. I min
teoretisk tematiske analyse af elevinterviewene i mit datasæt vil jeg bl.a. have blik for (tegn på) en
følelsesmæssig tilknytning mellem eleverne og den fortid, der har været genstand for
undervisningen.

Det er netop elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden, der, ifølge Barton & Levstik, kan
spille en afgørende rolle i forhold til, om eleverne netop oplever, at de står overfor et følt problem,
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der relaterer sig til fortiden – også forstået som en undren, nysgerrighed og interesse – i
historieundervisningen. I henhold til Barton & Levstik er empati uden en eller anden form for
følelsesmæssig tilknytning en modsigelse:

Empathy without care sounds like an oxymoron. Why would anyone expend energy
trying to understand historical perspectives if they had no care or concern for the
lives and experiences of people in the past? Care is the motivating force behind nearly
all historical research, and it shapes our interest in its products; we attend to books,
articles, movies, documentaries, museums, and historic sites only because we care
about what we find there. (Barton & Levstik, 2004: 228).

Jeg oversætter Barton og Levstiks brug af de engelske ord care og concern med bekymring og
følelsesmæssig optagethed. Disse begreber handler i denne sammenhæng grundlæggende om en
følelsesmæssig tilknytning til fortidens mennesker og deres handlinger, og en opmærksomhed, der
bunder i en omsorg, der på et eller andet niveau udløser en undren, nysgerrighed og interesse.

Der er, ifølge Barton & Levstik, en risiko for, at eleverne ganske enkelt ikke gennemfører en
historisk undersøgelse uden, at de har været følelsesmæssigt engagerede – altså at de har oplevet og
følt et problem. Barton og Levstik udskiller fire former for bekymring for og følelsesmæssig
optagethed af fortiden (eng. ’care’), som, de mener, er de mest ”almindelige” former for
følelsesmæssig tilknytning, som mennesker oplever i relation til fortiden. Jeg vil i det følgende kort
præsentere disse fire former, dels fordi de bidrager til en forståelse af, hvad det egentlig vil sige at
opleve et følt problem, der relaterer sig til fortiden i forbindelse med en historisk undersøgelse, og
dels fordi jeg refererer til de fire former i min teoretisk tematiske analyse i kapitel 5. Jeg anvender
nemlig disse fire former for følelsesmæssig tilknytning til fortiden i analysen både som sprog og
som målestok for, om og hvordan eleverne oplevede en følelsesmæssig tilknytning til fortiden og
dermed engagerede sig i undersøgelsens første og sidste fase.

4.4.6.5.1 Fire former for bekymring og følelsesmæssig optagethed
Ifølge Barton og Levstik handler den første form for bekymring og følelsesmæssig optagethed i
forhold til fortiden om en bekymring for og følelsesmæssig optagethed af noget eller nogen i
fortiden (eng. ’care about’), som refererer til en personlig interesse for mennesker og begivenheder i
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fortiden, som man ønsker at lære noget om. Denne form er måske den mest ”grundlæggende” form
for følelsesmæssig tilknytning til fortiden, idet den vedrører et individs umiddelbare interesse for
noget i fortiden. Barton & Levstik kæder denne form sammen med det, de kalder the motivating
power of care (ibid: 232). For Barton & Levstik drejer det sig om, at eleverne i
historieundervisningen beskæftiger sig med en fortid eller vinkel på noget fortidigt, som de føler sig
personligt motiverede til at undersøge og lære noget om. De refererer til to empiriske studier af
historieundervisning, som de selv har foretaget, henholdsvis blandt 6. klasses elever31 og blandt 4.
og 5. klasses elever32, hvor eleverne viste sig at være udtalt motiverede i forhold til at deltage i
historieundervisningens undersøgende aktiviteter. I det første studie var det særligt dét, at eleverne
kunne vælge, hvilket fortidsmæssigt indhold, de ville beskæftige sig med, der motiverede dem. I det
andet studie var eleverne motiverede af fortidsmæssigt indhold, der trak tråde til deres eget liv, fx
tidslinjer over deres eget eller andres liv, som de kunne spejle sig i, eller hverdagsoplevelser for
mennesker i fortiden, som de kunne sammenligne med deres egne oplevelser. I begge studier var
der noget, der tydede på, at eleverne ”projicerede sig selv ind i fortiden” således, at de forestillede
sig, hvordan de selv ville have det under de givne omstændigheder (ibid: 231): Students cared
about topics that allowed them to explore the feelings and experiences of people in the past and
relate them to their own. Ifølge Barton & Levstik handler det altså om, at eleverne skal have en
adgang til at udforske mennesker i fortiden, og at denne adgang kan vise sig, når eleverne på en
eller anden måde er følelsesmæssigt optaget af det fortidsmæssige indhold, som var genstand for
undervisning: If we hope to motivate students to study history, then surely we must begin with the
topics they care about, even when those topics focus on personal and emotional issues rather than
more intellectual or cognitive concerns ( ibid: 232). Barton & Levstik kæder elevernes interesse
sammen med valget af indhold i undervisningen og fremhæver, som nævnt, at der skal undervises i
noget, som eleverne føler en interesse for.

Den anden form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden drejer sig om en bekymring og
følelsesmæssig optagethed af, at noget fandt sted i fortiden (eng. ’care that’ (certain things
happend)). Barton & Levstik beskriver denne form som følger:

31

Der refereres til følgende undersøgelse: Levstik, L.S., “The relationship between Historical response and narrative in a Sixth-Grade
Classroom”, Theory and research in Social education 19 (Winther 1986): 1-19. Se også Barton & Levstik (2004) kapitel 8.
32
Der refereres til følgende undersøgelse: Barton K.C., Historical Understanding Among Elementary Children (Ed.D. diss.,
Uiversity of Kentucky, Lexington, 1994: 178-79.
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Not only do they [students] care about certain topics, they care that things happened
– they care that slaves were mistreated, that women were discriminated against, that
millions of people were killed in the Holocaust; they also care that slavery was ended,
that women won the right to vote, and that some people resisted Nazi oppression.
(ibid.: 232-33).

Denne form for bekymring og følelsesmæssig optagethed af, at noget fandt sted i fortiden, refererer
særligt til vores følelsesmæssige reaktioner på tragedier og triumfer i fortiden. Særligt drejer det sig
om en følelsesmæssig tilknytning til noget i fortiden, der bunder i en personlig opfattelse af,
hvorvidt noget var uretfærdigt eller retfærdigt (i denne sammenhæng forstået som tragedier eller
triumfer). Det er altså en bekymring eller følelsesmæssig optagethed, der bunder i elevernes
fornemmelser for retfærdighed. Barton & Levstik refererer i denne sammenhæng til førnævnte
undersøgelse af 4. og 5. klasses elevers forståelse for historie. Her gav eleverne udtryk for en
følelsesmæssig tilknytning til fortidige hændelser, når de oplevede, at der havde fundet
uretfærdigheder sted. Eleverne gav fx udtryk for, at de var chokerede, provokerede eller forargede
over den systematiske diskrimination af jøder under Anden Verdenskrig, hvilket førte til ophedede
diskussioner i klassen af andre tilfælde af uretfærdig behandling af befolkningsgrupper i amerikansk
historie, fx behandlingen af sorte og kvinder. Karakteristisk for elevernes udsagn i den nævnte
undersøgelse var, at selvom de gav udtryk for, at de udmærket var klar over, at mennesker havde
andre perspektiver i de givne fortider, og at de handlede med afsæt i de perspektiver, afveg eleverne
ikke fra at stemple handlingerne som uretfærdige (ibid.: 233). Ifølge Barton & Levstik hænger
denne form for bekymring for og følelsesmæssig optagethed af, at noget fandt sted, særlig sammen
med deres opfattelse af historiefagets formål, som i høj grad handler om at skabe demokratiske
medborgere. Dette dannelsessigte kæder de sammen med elevernes følelsesmæssige tilknytning til,
at noget har fundet sted i fortiden på følgende måde:

This is a good thing; in fact, it is a more admirable approach to history than one that
relies solely on perspective recognition. Deliberation over the common good is
synonymous with making decisions about what should be done, and history can
provide practice discussing and evaluating such issues. History that seeks solely to
explain rather than judge – in which there is no room for caring that – provides no
such preparation; it helps students understand what happened and why, but it gives
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them no chance to establish responses of their own. […] the danger of viewing
empathy solely in terms of perspective recognition is that it focuses students’ attention
on causes and diverts it from consequences. (ibid.: 234).

Det drejer sig således om, at eleverne i historieundervisningen skal gives muligheder for at forstå
følgerne (eng. ’consequences’) af menneskers handlinger og begivenheder i fortiden. Det betyder, at
fokus ikke udelukkende er på at forklare, hvorfor noget fandt sted, men i høj grad også på, hvilke
konsekvenser det fik for forskellige mennesker i fortiden. Det skaber, ifølge Barton & Levstik,
netop rum til at, eleverne kan opleve ”omsorg” for og følelsesmæssig tilknytning til mennesker i
fortiden. Den historiske undersøgelsesproces bliver således et rum, indenfor hvilken eleverne kan
øve sig i at træffe beslutninger ved, at de bl.a. afvejer beslutningernes følger og konsekvenser for
forskellige mennesker. Igennem denne form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden ”vækkes” en
bekymring og optagethed af retfærdighed og uretfærdighed hos eleverne og dermed en
opmærksomhed på, hvilke beslutninger og handlinger, der kan være de ”rigtige” i en given
situation. Denne form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden bidrager, ifølge Barton & Levstik,
bl.a. til historiefagets overordnede dannelsessigte, idet eleverne ”øver” sig i at træffe beslutninger
og afveje for og imod, samt hvad der kan siges at være ”rigtigt” og ”forkert”. Det modsatte af denne
form for bekymring for og følelsesmæssig optagethed af at noget fandt sted i fortiden er, ifølge
Barton & Levstik, passivitet og ligegyldighed overfor fortiden, hvilket ikke bidrager til, at eleverne
foretager en succesfuld historisk undersøgelse eller øver sig i at træffe hensigtsmæssige
beslutninger (ibid.). Det er vigtigt at tilføje, at det ikke er hensigten, at eleverne skal dømme
fortidens mennesker og deres handlinger og netop stemple dem som mindre begavede eller
ondsindede, hvorfor netop ydmyghed i forhold til fortiden er et væsentligt element i at udviklingen
af historiebevidsthed som et etisk anliggende, jf. kapitel 3.

Den tredje form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden drejer sig om en bekymring for
mennesker i fortiden og en følelsesmæssig optagethed, der gør, at vi føler et behov for at ville
hjælpe eller råde bod på uretfærdigheder (eng. ’care for’), der måtte have fundet sted overfor
mennesker i fortiden. Barton & Levstik beskriver denne form som følger:

When students care about a topic in history and when they care that people were
mistreated, they often wish they could react in some concrete and meaningful way; in
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a sense, they want somehow to care for the victims of injustice by providing support or
assistance, even though they know that such time travel is impossible. (Barton &
Levstik, 2004: 234-235).

Med reference til en empirisk undersøgelse af 8. klasses elever, som i historieundervisningen havde
beskæftiget sig med Holocaust33, beretter Barton & Levstik om, hvordan nogle elever følte et behov
for at ”gøre det godt igen” eller måske endda tage hævn på vegne af jøderne under Anden
Verdenskrig. En elev havde udtrykt, at han/hun ønskede at være der selv: to be there to see what
was happening and put a stop to it all, mens en anden elev ønskede, at han/hun kunne walk up and
punch Hitler in the face (ibid.: 244). Det samme viste sig blandt de føromtalte 4. og 5. klasses
elever, når eleverne blev spurgt, hvilken tidsperiode de ville tage tilbage til, hvis de kunne vælge.
Her svarede en elev, at hun ville tage tilbage og kæmpe for kvinders stemmeret. Hun gav udtryk for,
at det ganske enkelt ikke var retfærdigt, at kvinder ikke måtte stemme, og en dreng svarede, at han
ville tage tilbage og kæmpe for frigørelsen af slaver i USA. Han ville tage magten over de hvide og
lade de sorte gå fri. Det var forkert at have slaver, for de var også rigtige mennesker (ibid.: 235).
Ifølge Barton & Lesvtik afspejler disse elevers holdninger og udtalelser måder, hvorpå mennesker
”normalt” eller til hverdag vil udtrykke omsorg (eng. ’care’). Med reference til Nel Noddings
(1992) beskriver Barton & Levstik denne form for ”hverdagsagtig” omsorg, som følger:

Students who imagine returning in time to correct injustices display just this kind of
caring: They want to help others achieve their aims or make their lives better in the
same way they might help someone in the present. Moreover, they phrase their desires
in highly personal terms; although they often refer to issues of justice or fairness, such
abstractions are closely tied to their desire to “help” others who after all are “real
people”. (Barton & Levstik, 2004: 235).

Barton & Levstik forstår således denne form for bekymring for og følelsesmæssig optagethed af
mennesker i fortiden som en ”hverdagsagtig” måde at vise omsorg på. Denne omsorg bunder i et
almenmenneskeligt ønske om at hjælpe andre til at nå deres mål og forbedre deres liv. Ifølge Barton
& Levstik kan denne form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden bidrage til en dybere forståelse
33

Barton & Levstik (2004: 242) referrer til: Bardige, B. ”Things So Finely Human: Moral Sensinilities at Risk Adolescence” i
Mapping the Moral Domain, red. Gilligan, C. Ward, J.V. & Taylor, M.:, 95; Levstik, L.S. “The relationship Between Historical
Response and Narrative” i Theory & Research in Social education, Vol. 14, 1986, issue 1: 8.
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for historie hos eleverne, idet den kan bidrage til refleksion, der især handler om, at de ser sig selv
og deres holdninger (særligt forudindtagede og stereotype holdninger) i et nyt lys. Ifølge Barton &
Levstik vil denne form for bekymring og følelsesmæssig optagethed nødvendigvis rette sig imod
eleverne selv, samt hvordan de selv er i verden. Den gør dem i udgangspunktet ikke klogere på eller
knytter dem til mennesker i fortiden. Den har primært en motiverende værdi i forhold til elevernes
engagement i en historisk undersøgelse samt i forhold til elevernes forståelse af sig selv og verden,
de lever i (ibid.: 235-236). Barton & Levstiks pointe er bl.a. den, at det ikke er muligt for eleverne
at drage omsorg for mennesker i fortiden på denne måde, eftersom der ikke er en modtager til den
omsorg, der drages. Her anvender de nemlig Noddings (1992) og hendes teori om ’Etics of Care’ til
at definere følelsesmæssig tilknytning mellem mennesker, og, i modsætning til Chinnery (2013),
godtager Barton & Levstik Noddings præmis, der handler om, at omsorg (eng. ’care’) altid er et
gensidigt anliggende – der skal altid skal være en modtager, der tager imod den omsorg, der gives
(ibid.: 236). Barton & Levstik mener således ikke, at der kan være tale om en egentlig modtager,
når eleverne retter denne form for omsorg imod mennesker i fortiden. Jeg har dog i kapitel 3, med
afsæt i Chinnery, etableret en forståelse af, at der netop kan være tale om en gensidighed (eng.
’reciprocity’), når vi yder omsorg for mennesker i fortiden. Det hænger sammen med, at når vi, som
en del af det at leve historisk, yder omsorg for mennesker i fortiden, faktisk gør os selv – mennesker
i nutiden – til modtagere for denne omsorg, eftersom vi er forbundet med mennesker i fortiden på
tværs af tid. Det er vi, dels fordi vi findes i verden i kraft af dem, og dels fordi vi skader både vores
eget etiske og moralske selv og fortidens menneskers eftermæle, når vi agerer, som om deres liv og
oplevelser ikke har betydning for os, jf. afsnit 3.2.3.1. Det betyder, at jeg, i min anvendelse af og
senere referencer til denne form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden, udfordrer det mere
”nutidsrettede” formål, som Barton & Levstik tilskriver denne form. Det gør jeg ved at knytte den
sammen med Chinnerys definition på historiebevidsthed som et etisk anliggende. Jeg kobler således
elevernes bekymring for og følelsesmæssige optagethed af menneskers liv i fortiden – deres
livssituationer og forhold samt begivenheders påvirkning af dem – sammen med det at leve
historisk. Jeg er således i min teoretisk tematiske analyse bl.a. opmærksom på, hvorvidt eleverne
udtrykker denne form for omsorg, samt hvorvidt det kan være et udtryk for historiebevidsthed som
et etisk anliggende, hvor andre menneskers liv tillægges betydning på tværs af tid – ikke mindst
fordi vi skylder dem at lære om og af dem.
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Den fjerde form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden drejer sig om en bekymring for og
følelsesmæssig optagethed af fortiden, der gør, at vi er villige til at anvende, hvad vi lærer om
fortiden i forhold til problemer i nutiden (eng. ’care to’). Denne form har et nutids- og langsigtet
formål, da den i høj grad har nær sammenhæng med Barton og Levstiks overordnede fokus på
historie som et dannelsesfag, der danner demokratiske medborgere (Barton & Levstik, 2004: 241242). De beskriver dette forhold som følger:

The ultimate purpose of history education, in our view, is to enable students to take
action in the present, and if they are going to take action, they must care to do so –
that is, they must be willing, based on what they have learned, to make changes in
their own values, attitudes, beliefs, or behavior.[…] this does not mean leading them
to any particular set of conclusions about what should (or should not) have taken
place in the past or to any specific positions on contemporary affairs. The only
outcomes we legitimately aim toward are those associated with participatory
democracy. (ibid.: 237-238).

Denne form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden hænger sammen med den foregående (den
tredje form), idet den grundlæggende handler om, at eleverne skal lade sig udfordre af fortiden, fx i
forhold til deres holdninger, men den vedrører også elevernes formåen og vilje i forhold til at
handle ud fra, hvad de har lært om fortiden (ibid.: 240). Det betyder, at elevernes følelsesmæssig
tilknytning til fortiden påvirker de holdninger og handlinger, de foretager. Jeg ser en sammenhæng
mellem denne form for ”omsorg” for mennesker i fortiden og dét at leve historisk. Hvis eleverne
giver udtryk for, at de er villige til at anvende det, de har lært om fortiden, og den måde de har ladet
sig udfordre af fortiden på i holdning og handling, kan det være et udtryk for, at de lever historisk,
altså et udtryk for historiebevidsthed som et etisk anliggende. Men, ifølge Barton & Levstik, er
denne form for følelsesmæssig tilknytning også den mest udfordrende form for følelsesmæssig
tilknytning til fortiden at observere i empiriske studier af historieundervisningen (ibid.: 239-240):
We wish we could, but we can’t. We’ve described studies suggesting that students can
engage in many kinds of historical study, but we can point to few that demonstrate
their willingness to apply that learning to the present (ibid.: 238).
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Disse udfordringer kobler Barton & Levstik bl.a. sammen med, dels at elevernes demokratiske
handlinger ofte vil udfolde sig udenfor skoletiden og efter endt skolegang; dels fordi det er
udfordrende i forskning at spore, hvad der ligger til grund for demokratiske handlinger – herunder
sammenhænge mellem historieundervisning og handlinger – og dels fordi det kan variere fra emne
til emne, hvilke emner eleverne er ”villige” til at ændre holdning til og handle anderledes på (ibid.:
238-240). Barton & Levstik refererer her til elever fra føromtalte undersøgelse af 4. og 5. klasses
elever, der, da de blev spurgt, om de mente, at det var vigtigt at lære om historie, gav udtryk for, at
det fx var vigtigt at lære om Borgerettighedsbevægelsen i USA (eng. ’the Civil Rigths movement’).
En elev, Kathy, gav udtryk for, at det var vigtigt at lære om, hvordan sorte blev behandlet engang,
så man – herunder hende selv – kunne undgå at behandle dem på samme (dårlige) måde (ibid.:
238). Kathy tillagde dét at lære om netop Borgerrettighedsbevægelsen betydning, men, som jeg ser
det, er det dog ikke sikkert, at denne ”interesse” for et fortidigt emne markerer en holdningsændring
hos Kathy, men snarere afspejler en allerede etableret holdning hos hende, der handler om, at sorte
amerikanere naturligvis skal behandles ordentligt. Barton & Levstik peger da også på, at når det
kommer til (andre) kontroversielle emner, der har personlig betydning for nogle elever, kan
eleverne have svært ved at lade sig udfordre holdningsmæssigt. Det er således elevernes (og faktisk
også lærernes) villighed (eng. ’willingness’) til at lade sig udfordre holdningsmæssigt i forhold til
særlige fortidige emner, der viser sig at være problematisk. Barton & Levstik beskriver denne
problematik som følger:
[…] students and teachers in the United States are likely to have similar difficulty
using what they have learned in history to examine controversial current issues. Not
everyone wants to engage in reasoned judgment, develop an expanded view of
humanity, or deliberate over the common good; many would rather stick to their own
unexamined opinions, personal prejudices, and private desires. (ibid.: 240).

Barton & Levstik giver følgende eksempler på, hvordan de kunne ønske sig at se denne form for
følelsesmæssig tilknytning til fortiden afspejlet i elevernes handlinger:

Perhaps someday we will have studies showing that learning about medieval heretics
makes students more willing to listen to dissenters today, that drawing conclusions
from primary sources makes them better able to evaluate government policies, and
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that outrage over the Trail of Tears prompts outrage over contemporary racial
oppression. (ibid.)

I Tema 2 i min teoretisk tematiske analyse af datasættet kommer jeg særligt ind på denne form for
følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Det gør jeg, navnlig fordi jeg genkender nogle af de
udfordringer, som Barton & Levstiks forbinder med empirisk at undersøge, hvordan
historieundervisningen ”påvirker” eleverne som mennesker, fx deres holdninger, handlinger, og
som i nærværende forskningsprojekt, deres udvikling af historiebevidsthed som et etisk anliggende
og deres formåen (og vilje) i forhold til at leve historisk. Jeg er i Tema 2 særligt optaget af at
undersøge, om eleverne giver udtryk for, at de lever historisk og har udviklet deres
historiebevidsthed som et etisk anliggende, og jeg er således optaget af denne form for
følelsesmæssig tilknytning til fortiden som et udtryk herfor.

Barton og Levstik opsummerer de fire former for følelsesmæssig tilknytning til fortiden som følger:
Care is the tool by which students – or any of us – make personal connection to
history, and it has at least four components. Caring about refers to our historical
interests, the topics about which we want (and feel we need) to learn. Caring that is
the basis for moral judgments about the past, our reactions to the consequences of
historical events. Caring for is perhaps the most emotionally laden component of this
tool; it refers to the desire to help people in the past, even though such assistance is
impossible […]. Finally, caring to refers to the willingness to apply what has been
learned in history to problems in the present; this kind of caring should be the
endpoint of historical study in a democracy, as students deliberate over the common
good, listen carefully to people with varied perspectives and backgrounds, and engage
in reasoned judgments. (ibid.: 241, kursiv i teksten er fremhævet med fed i citatet.)

Barton & Levstik fremhæver altså følelsesmæssig tilknytning til fortiden som en slags kritisk
værktøj (eng. ’critical tool’), som eleverne skal lære at mestre igennem historieundervisningen
(ibid.). I relation til historisk undersøgelse som didaktisk metode er det et kritisk værktøj, som vi
anvender til at skabe følelsesmæssig forbindelse til fortiden med henblik på at få fortiden til at give
mening. Det betyder, at vi skaber en erfaring med fortiden – altså en historie, som vi bruger til at
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skabe mening i forhold til et oplevet og følt problem, der relaterer sig til fortiden. Det er igennem
erfaringer/historier (altså fortællinger, vi skaber om fortiden), at vores følelsesmæssige forbindelse
til fortiden kommer til udtryk, og det er samtidig med afsæt i vores følelsesmæssige forbindelse til
fortiden, at vi går ind i en historisk undersøgelse (ibid.: 240-241). Vores følelsesmæssige
tilknytning til fortiden er således til stede både før, under og efter en historisk undersøgelse, men
kan siges at bliver forstærket igennem processen. En historisk undersøgelse er, ifølge Barton og
Levstik, dybt afhængig af netop, at vi tillader os selv at blive rørt over noget i fortiden og oplever en
forbundethed med fortiden. Den følelsesmæssige tilknytning udgør selve interessen for at gå ind i
undersøgelsen (den første fase), ligesom den ligger til grund for den mening, der skabes igennem
undersøgelsen (den femte fase). For Barton & Levstik skal deres optagethed af netop elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden ikke forstås som en afvisning af den anden ”side” af
historisk empati, som de kalder perspective recognition (ibid.: 242). Begge dele skal ses som
kritiske værktøjer, der skal indgå i en historisk undersøgelse. Men pointen er, at den
følelsesmæssige tilknytning spiller en afgørende rolle for, at eleverne overhovedet går ind i en
historisk undersøgelse og dermed skaber en meningsskabende erfaring med fortiden.

4.5 Definering af et Dewey-inspireret og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb
Med afsæt kapitlets indkredsning af Deweys teorier om henholdsvis bevidsthed og historie samt
Barton & Levstiks historiedidaktiske tilgang til Deweys begreber om undersøgelse og erfaring og
deres forståelse af følelsesmæssig tilknytning til fortiden, definerer jeg i det følgende et Deweyinspireret og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb. Den overordnede forståelse af
historiebevidsthed, som begrebet afspejler, er, som nævnt, historiebevidsthed som et etisk
anliggende, hvor det at leve historisk står helt centralt. Jeg definerer således et ’Dewey-inspireret og
handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb’ med afsæt i Deweys syn på bevidsthed og historie
som følger:
”Historiebevidsthed er erfaring med fortiden, foranstaltet igennem undersøgelse af histories
tidsmæssige og rumlige dimensioner, udtrykt igennem fortælling om fortiden, og som har til
formål at skabe mening i en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden”.

Det, at have historiebevidsthed, betyder således, at man har gjort sig erfaring med fortiden. Når man
har gjort sig erfaring med fortiden, betyder det, at man har skabt en fortælling om fortiden, altså

125

man har skabt historie. Erfaringen – altså historien – er skabt igennem en undersøgelse.
Undersøgelsen tager afsæt i en interesse hos undersøgeren, fordi hun eller han oplever et følt
problem eller en undren, der relaterer sig til fortiden, og dermed oplever et behov for at løse
problemet eller finde et svar. Historien er løsningen på problemet eller svaret på et undrende
spørgsmål. Undersøgelsen og historien tager højde for histories tidsmæssige og rumlige
dimensioner. En følelsesmæssig tilknytning til fortiden har betydning for det at have
historiebevidsthed, fordi bekymring for og følelsesmæssige optagethed af fortiden spiller en
afgørende rolle for gennemførelsen af den historiske undersøgelse. Historiebevidsthed skal
overordnet ses som et etisk anliggende, hvor det at leve historisk står helt centralt. At leve historisk
er at leve som om andre menneskers liv har betydning – herunder mennesker i fortiden – og at leve
i omsorgsfuld og ydmyg relation til fortiden med en bevidsthed om, at fortiden er noget, vi bærer
med os i gensidig prægning.

Det Dewey-inspirerede historiebevidsthedsbegreb beskriver handlinger. Det fremgår ikke af
definitionen i sig selv, hvis man læser den løsrevet fra Deweys syn på bevidsthed og historie. Det
skal således forstås i nøje sammenhæng dels med bevidsthed som udfoldet og udviklet og dels med
historie som noget, der skabes. Begrebet skal forstås i forhold til, at bevidsthed for Dewey altid vil
være både udfoldet og udviklet, forstået på den måde, at den er udfoldet igennem en
undersøgelsesproces, og at den er udviklet, idet den håndterer et problem eller en undren.
Undersøgelse, med afsæt i Deweys forståelse af begrebet, vil altid indeholde fem faser, hvor den
første fase rummer et følt problem, der udløser et behov for at løse problemet. En historisk
undersøgelsesproces vil derfor altid skabe en erfaring med fortiden – altså skabe en historie. Det i
sig selv er ligeledes en handling.

Til sammenligning vil jeg kort skitsere, hvad historiebevidsthed, defineret med afsæt i Dewey,
således ikke er. Det er ikke kun et individuelt, indre og tankemæssigt anliggende. Det indeholder vel
at mærke bl.a. refleksiv tænkning, men ikke udelukkende, og det er væsentligt at huske på, at
refleksiv tænkning, for Dewey, netop er en del af undersøgelsen. Dramatisk gennemspilning (eng.
’dramatic rehearsal’), som er den del af undersøgelsesprocessen, hvor flere løsningsmuligheder kan
afprøves samtidig, er en form for refleksiv tænkning, men netop refleksiv tænkning forstået som en
udadrettet aktivitet, der foretages i samspil med omgivelserne og bl.a. involverer kommunikation
med andre mennesker. Aktivitet, der udelukkende er tankemæssig aktivitet, er, ifølge Dewey, ikke
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bevidsthed. Historiebevidsthed er ikke kun – men også – en dybdegående undersøgelse af og
erfaring med fortiden (altså en historie om fortiden), der handler om, hvordan historie bliver brugt
af forskellige mennesker, i forskellige tider og med forskellige formål (histories tidsmæssige
dimension). Det er heller ikke kun – men også – en dybdegående undersøgelse af og erfaring med
en given fortids forudsætninger for at skabe erfaringer, altså tidens kulturelle, miljømæssige og
sociale forudsætninger for at skabe historie (histories rumlige dimension).

I det følgende kapitel præsenterer jeg min teoretisk tematiske analyse, som jeg har foretaget af det
udsnit af elevinterviewene, der udgør mit datasæt. Det teoretiske grundlag for den tematiske analyse
er således det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, som jeg netop
har defineret, samt de underliggende forståelser af begrebet, som jeg har etableret i nærværende
kapitel.
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Kapitel 5: Teoretisk tematisk analyse af elevinterviews
5.1 Introduktion til analysen
Analysen af elevinterviewene er, som nævnt, teoretisk tematisk. Det betyder, at mit
forskningsspørgsmål er styrende for den tematiske analyse. I henhold til mit forskningsspørgsmål
undersøger jeg udvikling af historiebevidsthed hos elever i historieundervisning. Særligt er jeg
optaget af sammenhæng mellem udvikling af historiebevidsthed og brugen af rollespil, men jeg
undersøger og analyserer interviews med både spil-elever og elever, der ikke har spillet rollespil.
Mit datasæt udgør 51,4 % af elevinterviewene. Jeg undersøger udviklingen af historiebevidsthed
med afsæt i det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, som jeg har
etableret en definition af i kapitel 4. Jeg gengiver definitionen her:
”Historiebevidsthed er erfaring med fortiden, foranstaltet igennem undersøgelse af histories
tidsmæssige og rumlige dimensioner, udtrykt igennem fortælling om fortiden, og som har til
formål at skabe mening i en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden”.

Som nævnt i min gennemgang af, hvordan jeg har etableret mine koder, jf. afsnit 2.3.5, har jeg i min
kodning været optaget af mange forskellige aspekter af elevernes udsagn i datasættet. Men i
nærværende teoretisk tematiske analyse har jeg koncentreret mine fokuspunkter således, at jeg
fokuserer på elevernes udvikling af historiebevidsthed i henhold til ovenstående definition på et
Dewey-inspireret og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb. Til det formål har jeg
indkredset to temaer, som jeg analyserer elevernes udsagn indenfor.

I det første tema (Tema 1) undersøger jeg elevernes udsagn i forhold til, hvorvidt der er noget, der
tyder på, at de har oplevet et følt problem eller en problematisk situation, der relaterede sig til
fortiden, og foretaget en undersøgelse heraf. Dette tema inddeler jeg i følgende tre undertemaer:
a) Eleverne giver udtryk for, at de i undervisningen oplevede et ’følt’ problem, der vedrørte en
given fortid, fordi de decideret befandt sig i en problematisk situation, som de følte et behov
for at løse.
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b) Eleverne giver udtryk for, at de potentielt set ville opleve en situation som problematisk, hvis
de selv stod i den. De relaterer fortidige problematiske situationer til deres eget liv og ser
fortidige problematiske situationer i et nutidsperspektiv.
c) Eleverne giver udtryk for, at de indgik i en undersøgelse af et problem, der vedrørte en
given fortid, idet de beskriver en undersøgelsesproces.

I det andet tema (Tema 2) undersøger jeg, hvorvidt eleverne kan siges at have opnået erfaring med
fortiden. Det vil sige, hvorvidt der er noget, der indikerer, at de har skabt mening i et fortidsmæssigt
problem (også forstået som noget fortidsmæssigt, der undrede dem) igennem deres fortællinger,
altså igennem de historier, de har skabt. Jeg er samtidig optaget af, om og hvordan eleverne
igennem deres historier giver udtryk for, at de har udviklet deres historiebevidsthed som et etisk
anliggende, altså hvorvidt der er noget i deres fortællinger, der indikerer, at de har (opnået) et etisk
forhold til fortiden. Det betyder, at jeg er optaget af at undersøge, hvorvidt eleverne giver udtryk
for, at de ”lever” historisk med en etisk og følelsesmæssig tilknytning til en given fortid og dermed
(i en eller anden grad) tillægger mennesker og begivenheder i fortiden betydning for de tider, der
fulgte efter og for dem selv. Dette tema inddeler jeg derfor i følgende to undertemaer:

x) Eleverne giver udtryk for, at de har skabt mening i et fortidsmæssigt problem
igennem deres fortællinger om fortiden (deres historier).
y) Eleverne giver udtryk for, at de har (opnået) en etisk og følelsesmæssig tilknytning
til en given fortid som udtryk for, at de ”lever” historisk.

5.1.1 Introduktion til Tema 1
Tema 1 handler overordnet set om historiebevidsthed som en undersøgelsesproces, der vel at mærke
er betinget af, at undersøgeren oplever et følt problem, der relaterer sig til fortiden, og som
undersøgeren ligeledes føler et behov for at løse. I historiedidaktisk perspektiv kan en oplevelse af
et følt problem komme til udtryk som en undren, nysgerrighed eller interesse i forhold til en
fortidsmæssig problemstilling, som de har løst, fundet svar på eller draget konklusioner omkring. I
Tema 1 sammenfatter jeg de koder i mit kodetræ, hvor jeg har kodet for elevudsagn, der kan
indikere, at eleverne netop oplevede en fortidsmæssig problematisk situation, som de gik
løsningsorienteret ind i. Det kan også forstås således, at eleverne oplevede en undren, nysgerrighed
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eller interesse i forhold til noget i fortiden, som de undersøgte med henblik på at skabe mening. Jeg
giver en række eksempler på elevudsagn fra mine kodninger, som jeg mener, er udtryk herfor.
Det første undertema (a) omfatter elevudsagn, der indikerer, at eleverne decideret oplevede ’selv’ at
stå i en problematisk fortidsmæssig situation, som de oplevede et behov for at løse. Det er
udelukkende spil-elever, jeg ser indenfor denne del af temaet. Det betyder nemlig, at eleverne
oplevede situationen som problematisk på vegne af den aktør, de spillede i rollespillet. Overordnet
set er det en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden, som eleverne giver udtryk for, at de
oplevede, men jeg ser, at eleverne reagerer på to forskellige ”former” for problemer. Det ene
problem er det konkrete problem i fortiden, som i spillet er den økonomiske krise i 1930’erne og
dens konsekvenser for forskellige menneskers liv, og det andet problem, de lader til at reagere på, er
det spilmæssige problem, som handler om, at de ikke kunne ”vinde”, idet de ikke kunne få deres
løsningsforslag igennem i spillet. Jeg vil i dette undertema bl.a. argumentere for, at disse to
”former” for oplevet og følt problem ikke udelukker hinanden, da de begge vedrører en
følelsesmæssig tilknytning, som i sidste ende kan føre til en følelsesmæssig tilknytning netop til
fortiden, der igen kan understøtte udviklingen af historiebevidsthed som et etisk anliggende.

Det andet undertema (b) omfatter elevudsagn, der indikerer, at eleverne potentielt set ville opleve en
situation som problematisk, hvis de selv stod i den. De taler altså ikke om, at de i forbindelse med
undervisningen oplevede selv at stå i en problematisk fortidsmæssig situation. Eleverne relaterer i
stedet fortidige problematiske situationer til deres eget liv. Det betyder, at de forestiller sig en
problematisk situation i fortiden i et nutidigt perspektiv. Der er ikke noget som sådan, der indikerer,
at eleverne oplevede en undren eller udpræget nysgerrighed, som de ønskede at finde svar på. I
dette undertema ser jeg både spil-elever og elever, der ikke har spillet.

Det teoretiske afsæt for min analyse i de to første undertemaer i Tema 1 ((a) og (b)) er Barton og
Levstiks (2004) historiedidaktiske tilgang til historisk undersøgelse, der (med afsæt i Dewey) netop
forudsætter, at eleverne oplever en form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Jeg bruger
således deres forståelse af følelsesmæssig tilknytning til fortiden, jf. bekymring for og
følelsesmæssig optagethed af fortiden, som jeg har gennemgået i kapitel 4, afsnit 4.4.6.5. Jeg
anvender Barton og Levstiks fire forskellige former for følelsesmæssig tilknytning til fortiden
(bekymring for og følelsesmæssig optagethed af fortiden) i analysen som indikatorer på, at eleverne
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har oplevet et følt fortidsmæssigt problem, som, i deweysk forstand, udgør grundlaget for at
foretage en historisk undersøgelse af problemet og finde en løsning.

Det tredje undertema (c) omfatter elevudsagn, der indikerer, at eleverne indgik i en undersøgelse af
et historisk problem eller en problematisk situation, der vedrørte en given fortid. Jeg er særligt
optaget af, om eleverne beskriver en eller anden form for historisk undersøgelsesproces, der kan
siges at indeholde elementer, der er forenelige med Deweys undersøgelsesproces, som han inddeler
i fem faser. Det er udelukkende elever, der har spillet rollespil, der viser sig indenfor dette
undertema, og jeg ser, at der tegner sig et billede i elevernes fortællinger af, at de har undersøgt to
”typer” af fortidsmæssige problemer.
Den ene type af problem, som de undersøger, er det ”konkrete” fortidsmæssige problem, som i
spillet vedrører den økonomiske krise i 1930’erne. Nogle elever giver udtryk for, at de har foretaget
en undersøgelse af problemet med henblik på at finde en løsning, og at undersøgelsen fandt sted
(primært) i kraft af spillets forhandlingssituationer. Eleverne beskriver her deres deltagelse i spillets
forhandlingssituationer, hvor de, for at kunne deltage, måtte indkredse en forståelse af det
fortidsmæssige problem, altså den økonomiske krise i 1930’erne og hvordan den påvirkede
forskellige mennesker, herunder den aktør, de selv spillede, ligesom de måtte forstå og anerkende
deres medspilleres perspektiver og løsningsmodeller. Under forhandlingerne blev forskellige
løsninger diskuteret og afvejet, og der blev truffet beslutninger om fælles løsninger på problemet
(ideelt set med afsæt i afvejninger af forskellige løsningers konsekvenser for mennesker og samfund
i fortiden).
Den anden ”type” fortidsmæssigt problem, som eleverne har undersøgt, handler om, at de har
undersøgt deres aktørs perspektiver på den problematiske situation, som denne stod overfor, altså
den økonomiske krise i 1930’erne. Det er igennem interviewet, at eleverne bygger en (form for)
fortælling op om deres aktørs perspektiver på den problematiske situation, men deres fortælling
afspejler, at de har undersøgt aktørens perspektiver igennem spillet. Fortællingen er således ikke
som sådan et udtryk for en fem-faset undersøgelsesproces i deweysk forstand, men den kan være et
udtryk for særligt anden og tredje fase af undersøgelsesprocessen, hvor eleven i anden fase har
defineret aktørens problem, altså hvilke perspektiver aktøren havde på det fortidsmæssige problem,
og dernæst har indkredset og konkretiseret aktørens holdninger til, hvordan problemet burde løses.
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De to typer af problemer udelukker ikke hinanden, den sidstnævnte type kan måske blot siges at
være et udtryk for en form for nødvendigt ”forarbejde” for eleverne for, at de kan gennemføre en
(mere eller mindre fuldendt) historisk undersøgelse, som den første type i højere grad kan være
udtryk for.

Tema 1 har betydning for min undersøgelse af elevernes udvikling af historiebevidsthed, fordi dét at
foretage en historisk undersøgelse i deweysk forstand, er centralt i det Dewey-inspirerede og
handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb. Jeg ser således elevernes undersøgelser som en
indikator for, at de har udviklet og udfoldet historiebevidsthed i historieundervisningen. Jeg har i
kapitel 4 (med afsæt i Dewey og Barton & Levstik) argumenteret teoretisk for, at den første fase i
undersøgelsesprocessen kan tillægges afgørende betydning for selve undersøgelsesprocessen, idet
det er centralt, at eleverne netop oplever et følt problem (en undren, nysgerrighed, interesse), som
de ønsker at finde en løsning på (et svar eller en konklusion). Jeg har endvidere i kapitel 3 og 4
(med afsæt i Chinnery og Barton & Levstik) argumenteret teoretisk for, at netop elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden kan tillægges betydning for deres udvikling af
historiebevidsthed som et etisk anliggende. Jeg ønsker derfor med analyserne i Tema 1 at etablere
en forbindelse mellem elevernes oplevelser af at stå overfor et følt fortidsmæssigt problem (en
undren) og deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden med henblik på i Tema 2 at diskutere,
hvorvidt elevernes fortællinger kan siges at være udtryk for historiebevidsthed som et etisk
anliggende.

5.1.2 Introduktion til Tema 2
Tema 2 handler overordnet set om historiebevidsthed som det at skabe erfaring med fortiden, som i
henhold til Dewey handler om at skabe en historie. En erfaring med fortiden, altså en historie, er en
fortælling om fortiden, som skaber mening i et problem eller en problematisk situation, der relaterer
sig til fortiden. Når man har en erfaring (eng. ’experience’), betyder det, i henhold til Dewey, at
man har skabt mening i en problematisk situation, og dermed ”mestrer” situationen, så den ikke
længere fremstår som problematisk (Dewey, 1938b: 104-105). Erfaringen udspringer nødvendigvis
af en undersøgelse (eng. ’inquiry’), hvortil netop undersøgerens oplevelse af et følt problem, i
henhold til Dewey (og Barton & Levstik), tillægges afgørende betydning. I historiedidaktisk
perspektiv kan en erfaring med fortiden forstås i relation til dét, at eleverne skaber mening i forhold
til en undren, de oplever i forhold i fortiden, eller at de decideret oplever selv at stå overfor en
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problematisk fortidsmæssig situation. Det sidste gør sig udelukkende gældende for elever, der har
spillet rollespil, og som i kraft af deres rolle specifikt oplevede at stå i en problematisk situation, der
relaterede sig til fortiden, og som de ønskede at løse. Løsningen på situationen kan potentielt set
bidrage dels til elevernes erfaringer, altså deres historier, og dels til den mening, der gør, at
situationen ikke længere udgør et problem. Det er naturligvis også muligt for elever, der ikke har
spillet rollespil, at skabe erfaringer med fortiden, altså historier, der er meningsskabende. Det kan i
praksis, i henhold til Barton & Levstik (2004: 188), betyde, at eleverne undrer sig over forhold i
fortiden, eller er særligt nysgerrige eller interesserede, og deres undren danner afsæt for spørgsmål,
som de undersøger, og med afsæt i undersøgelsens ”resultater” drager de deres egne konklusioner
omkring forhold i fortiden. De skaber således erfaringer/historier om fortiden, der er
meningsskabende. Jeg undersøger derfor både udsagn fra elever, der har spillet rollespil og elever,
der ikke har spillet.

Det første undertema (y) i Tema 2 omfatter elevudsagn, der indikerer, at eleverne har gjort sig
erfaring med fortiden og derved har skabt mening i et fortidsmæssigt problem igennem en
fortælling om fortiden, altså en historie, som de skaber. Forudsætningen for, at eleverne kan skabe
mening, er, at de i et eller andet omfang har oplevet et følt fortidsmæssigt problem, altså at der er
noget, der netop ikke har givet mening, eller at de stod overfor en situation, som de oplevede ikke at
kunne mestre. I dette undertema refererer jeg bl.a. tilbage til nogle af eksemplerne i Tema 1
(undertema a) og c)) og analyserer disse i relation til, hvorvidt eleverne har skabt mening med afsæt
i Deweys forståelse af begreberne mening (eng. ’meaning’) og fortællinger om fortiden, forstået
som erfaring med eller dom over fortiden (eng. ’experience’ og ’judgment about a course of time’).

I Tema 2 er jeg endvidere optaget af, hvorvidt der er noget i elevernes erfaringer med fortiden, der
indikerer, at de har (opnået) et etisk forhold til fortiden, altså at de ”lever” historisk. Dette
undersøger jeg i undertema (z), hvor jeg anvender Chinnerys tilgang til historiebevidsthed som et
etisk anliggende (2013; 2019) samt Barton & Levstiks former for følelsesmæssig tilknytning til
fortiden (2004) til at indkapsle elevernes etiske forhold til fortiden. Jeg er her optaget af, hvorvidt
eleverne giver udtryk for, at de anerkender dels fortidens betydning for efterfølgende tider, herunder
nutiden, dels at de selv er knyttet til fortiden, og dels at de positionerer sig med en vis ydmyghed i
forhold til fortiden, som betyder, at de tillader sig selv at blive rørt af fortiden, at de står i et
ansvarsforhold til mennesker i fortiden, og at de ikke kan bemestre fortiden.
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5.2 Tema 1
Elevernes oplevelser af at have følt en fortidsmæssig problematisk situation, som de undersøgte

5.2.1 Undertema a)
Eleverne giver udtryk for, at de i undervisningen oplevede et følt problem, der vedrørte en given
fortid, fordi de decideret befandt sig i en problematisk situation som en aktør fra fortiden, og de
ønskede at løse problemet på vegne af den fortidige aktør.

Indenfor dette undertema registrerer jeg udelukkende spil-elever.

Undertema a) afspejler min interesse i at undersøge, i hvilken grad, hvordan og om eleverne netop
oplevede dét, Dewey kalder, et følt problem som er en afgørende faktor i det at have
historiebevidsthed i det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, som
ligger til grund for mine analyser. I dette undertema er jeg optaget af de steder i interviewene, hvor
eleverne taler om, at de oplevede at stå i en problematisk situation (i historieundervisningen), der
havde med fortiden at gøre. De elever, der optræder indenfor dette første undertema, fortæller om
en problematisk situation i en given fortid, og det er undervisningen i kraft af, at eleverne har spillet
rollespil, der placerede eleverne i den problematiske situation. Eleverne spillede roller som aktører
fra fortiden, og de fortæller i interviewene, hvordan de oplevede situationen som de aktører. Nogle
elever fortæller, hvordan de og andre elever ønskede at løse den problematiske situation, og/eller
hvordan situationen rent faktisk blev løst i en form for samarbejde eller kompromissøgning mellem
eleverne i rollespillet. Jeg vender tilbage til elevernes løsninger i undertema c), hvor jeg ser på,
hvorvidt der er noget, der indikerer, at eleverne har foretaget - eller er indgået i - en historisk
undersøgelse.

Som nævnt er det, ikke overraskende, kun elever, der har spillet rollespil, der oplevede decideret at
stå i en problematisk situation, hvor de faktisk følte, at der var et fortidsmæssigt problem, som de
ønskede at løse. Det var således i udgangspunktet heller ikke eleverne selv i bogstavelig forstand,
der oplevede den problematiske situation, forstået på den måde, at de oplevede og følte situationen
på vegne af de aktører, som de spillede i rollespillet, og de ønskede at løse den problematiske
situation netop som de aktører, de spillede. Samtidig er der noget i elevernes fortællinger, der
indikerer, at eleverne også selv (personligt) følte et problem. Det problem, disse elever taler om,
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relaterer sig umiddelbart til fortiden, men det, der i virkeligheden er problematisk, er de
spilmæssige udfordringer, der gør, at de ikke kan ”vinde”. Som nævnt i introduktionen til Tema 1
ser jeg således særligt to former for oplevede og følte problemer, som, jeg vil argumentere for, ikke
udelukker hinanden, men som henholdsvis retter sig mod et fortidsmæssigt og et spilmæssigt
problem. Jeg tolker elevernes oplevelser af at have stået overfor et følt problem som udtryk for både
en undren, nysgerrighed og interesse for den fortid, de har beskæftiget sig med og ikke mindst en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden, altså en bekymring for eller følelsesmæssig optagethed af
fortiden, jf. Barton og Levstik (2004).

I det følgende præsenterer jeg en række eksempler fra interviews med spil-elever, hvor eleverne
fortæller om en oplevet problematisk situation i relation til fortiden. Efter at jeg har præsenteret og
uddybet eksemplerne fra mit datasæt, analyserer jeg elevernes udsagn og min forståelse af dem med
afsæt i Barton & Levstiks (2004) historiedidaktiske tilgang til følelsesmæssig tilknytning til
fortiden. I et historiedidaktisk perspektiv er der nemlig, for Barton & Levstik, en tæt sammenhæng
mellem historisk undersøgelse og det at have en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, idet Barton
& Levstik, som Dewey, understreger, at en historisk undersøgelse netop fordrer, at eleverne oplever
et følt problem (udtrykt som undren, nysgerrighed eller interesse) og altså oplever en bekymring
eller følelsesmæssig optagethed af fortiden.

Eksempel a)-1: Fra interview med Adam og Dana, spil-elever fra 9. klasse på Forstadsskolen
I det første eksempel fortæller spil-eleven, Adam fra 9. klasse på Forstadsskolen, løsningsorienteret
om den problematiske fortidsmæssige situation, som han oplevede at stå i i rollespillet. I rollespillet
spillede Adam et folketingsmedlem fra Det Radikale Venstre, Niels Frederiksen, som følte meget
stærkt med landbruget. Den problematiske situation drejede sig om den økonomiske krise, som
Danmark befandt sig i i 1933. Adam giver i interviewet udtryk for, at han forsøgte at løse problemet
til landbrugets fordel. Som den aktør, han spillede, stod Adam i den forbindelse overfor en række
valg og traf beslutninger om, dels hvem han skulle samarbejde med, og dels hvilke valg han, i
samarbejde med andre, skulle træffe. Adam bliver interviewet sammen med en klassekammerat,
Dana. I interviewet spørger jeg de to elever, om de kan huske, hvad den problematiske situation i
1933 gik ud på. Dana svarer, at det kan hun ikke rigtigt huske, men Adam svarer, at han mener at
kunne huske noget. Jeg spørger ham derfor, hvad han kan huske, og han opsummerer den
problematiske situation, som følger:
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Adam: Bare at der var krakket på Wall Street, at der var nogle banker, der åbenbart
ikke kunne holder på deres penge, og så forsvandt pengene, og så blev folk ekstremt
fattige pga. det, og så på den måde kunne de [USA, udlandet] ligesom ikke købe vores
[Danmarks] varer længere, og så på den måde kom det også til Danmark, og så blev
vi også fattigere. Og så blev de nødt til, nogle politikere, ligesom at gøre noget ved
det, men de kunne ikke enes, og så ham Stauning han havde så et møde hjemme hos
ham, som så handlede om, at de skulle finde en løsning.
Adams fortælling om krisen i 1930’erne peger i retning af, at han oplevede, at både krisen og mødet
hos Stauning var problematiske (situationer), og han kæder de to ting sammen. På dette her
tidspunkt i interviewet giver Adam ikke udtryk for en personlig følelsesmæssig tilknytning til den
problematiske situation i fortiden. Han er dog klar over, hvad krisen gik ud på, men der er ikke
noget som sådan, der peger i retning af et personligt engagement i problematikkerne.

Adam fortæller dog endvidere om, hvordan Niels Frederiksen, den aktør, han spillede, ønskede, at
Danmark kom ud af den økonomiske krise, samt hvad der påvirkede Niels Frederiksen til at have de
ønsker og holdninger, som han havde. Jeg spørger Adam, hvad Niels Frederiksen ønskede for
fremtiden, og Adam svarer:

Adam: Altså, at vi skulle devaluere kronen, for så ville det blive mere interessant for
andre lande at købe danske varer. Og så kunne vi få vores eksport i gang igen. Fordi
landbruget var åbenbart 80 % af vores eksport i Danmark på det tidspunkt. Så han
[Niels Frederiksen] syntes, at det var meget vigtigt, at vi fik det i gang igen.

Jeg spørger videre til, hvad Adam mener, der påvirkede Niels Frederiksen til at ønske netop dét for
fremtiden, og Adam svarer:

Adam: At han er vokset op på landet. Og at hans forældre ejede en gård, som han så
selv overtog, da han blev ældre, så han opvoksede i landbruget og selv overtog
landbruget, det har helt klart påvirket ham i den retning, altså at han gerne vil gøre
noget for landbruget.
Interviewer: Ja, det var det, han ville?
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Adam: Ja, og han ville devaluere kronen, så andre lande fik større interesse for at
købe danske varer. Så …

I denne del af interviewet giver Adam udtryk for, at han ser en sammenhæng mellem nogle af de
problematikker, der var i fortiden, og hvordan Niels Frederiksen oplevede dem og helst så dem løst.
Her er det ikke Adam, der føler noget på et personligt plan, men til gengæld noget, han føler
igennem den aktør, han spillede. Set i relation til Barton & Levstiks fire former for bekymring for
og følelsesmæssig optagethed af fortiden tyder Adams udsagn på, at hans forbindelse til fortiden går
igennem Niels Frederiksen. Det er altså ikke Adam, der føler noget særligt for at løse landbrugets
problemer, men Adam giver udtryk for en vis optagethed af – eller i hvert fald en opmærksomhed
på – Niels Frederiksen og landbruget, som kan være et udtryk for den første form for bekymring for
og følelsesmæssig optagethed af noget i fortiden (eng. ’care about’). Det kan altså tolkes som et
udtryk for en personlig interesse for og følelsesmæssig tilknytning til mennesker (her Niels
Frederiksen) og begivenheder i fortiden (her bl.a. krisen, forhandlingerne og forliget), som han
”ønskede” at blive klogere på – eller som han i hvert fald gjorde noget for at blive klogere på.

Adam giver endvidere udtryk for, at han var tro mod Niels Frederiksens holdninger og ønsker i
rollespillet. Han prøvede at løse den problematiske situation, som gik hårdt ud over landbruget, der
ikke kunne komme af med deres varer, i overensstemmelse med Niels Frederiksens ønsker, men
han måtte, som alle andre i rollespillet, indgå kompromisser og løse situationen i samspil med
andre. Det var rollespillets – og forhandlingerne i forbindelse med Kanslergadeforligets – ramme.
Adam fortæller om, hvordan han i en forhandlingssituation i rollespillet var med til at finde
løsninger på den økonomiske krise. Forhandlingssituationen refererer til den del af spillet, hvor
eleverne i deres roller skulle finde sammen i mindre grupper og blive enige om løsninger. I
undertema c) vender jeg tilbage til Adam og hans fortælling om forhandlingssituationen, fordi jeg
tolker hans fortælling som et udtryk for, at han har foretaget og indgået i en historisk undersøgelse
igennem disse forhandlinger. Under forhandlingerne var Adam, som nævnt, tro mod Niels
Frederiksen. Som jeg tolker hans udsagn, handlede Adam under forhandlingerne på vegne af Niels
Frederiksen, og det ser jeg som et udtryk for, at han var bekymret og optaget af fortiden på vegne af
Niels Frederiksen. Havde Adam fx været personligt bekymret og følelsesmæssigt optaget af den
problematiske situation, havde han måske handlet i forhold til, hvordan han selv (som Adam) ville
løse sådan en problematik, eller han kunne være blevet overbevist af medspillere til at gå med dem,
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selvom de handlede imod Niels Frederiksen. Det gjorde Adam ikke. Faktisk giver han på et
tidspunkt udtryk for, at han netop forsøgte at se bort fra sig selv og se problematikken fra Niels
Frederiksens perspektiv. Jeg spørger ham, hvad han egentlig syntes om den aktør, han spillede, og
han svarer:

Adam: Jeg synes, han var lidt mærkelig i starten. Det med at devaluere kronen, jeg
kunne ikke rigtig se, hvordan det skulle give mening, fordi det ligesom bare ville give
mere, sådan, altså ja, det ville nok skade os selv igen på en måde, ikk’?
Interviewer: Jo.
Adam: Og så synes jeg også, altså, jeg har jo aldrig boet på landet eller noget, så
landbrug og sådan noget det er jo slet ikke mig, vel.
Interviewer: Nej.
Adam: Men hvis man er opvokset i det, giver det jo god mening, at man sætter sig ind
for det. Og hvis det alligevel var 80 % af vores eksport, så giver det god mening at
sætte sig ind for det, og jeg synes, han lød som en meget fornuftig mand. Så.
Interviewer: Ja. Så du var ikke dybt uenig med hans holdninger?
Adam: Nej. Altså ud over det med at devaluere kronen, synes jeg egentlig, at hans
holdninger var helt fine.

Adam giver dog udtryk for, at der var nogle diskussioner, som han personligt gerne ville have
blandet sig i, som netop vedrørte mere personlige interesseområder, men hvor hans rolle holdt ham
tilbage, fordi Niels Frederiksen i rollebeskrivelsen ikke havde nogle holdninger til det, der blev
diskuteret. Jeg spørger Adam, om han godt kunne blive i sin rolle og altså ikke handlede som
Adam. Til det svarer Adam:

Adam: Ja, det vil jeg sige, fordi især meget af det andet, vi diskuterede, altså, min
mand [Niels Frederiksen] gik jo for det meste ind for landbrug, så det var det eneste,
jeg sådan rigtig skulle diskutere, ikk’. Og så når der blev diskuteret noget andet
mellem Venstre og socialdemokraterne, så ville jeg sådan rigtig gerne blande mig i
det [som Adam], men det kunne jeg jo ikke, for jeg skulle holde mig til min mand, og
han var sådan lidt ligeglad med de ting, ikk’, så der skulle jeg nogle gange holde mig
lidt tilbage.
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Interviewer: Og hvad kunne det være, du gerne ville sige noget om?
Adam: Ja, socialreformen, tror jeg, det var noget med […].
Interviewer: Ja, den havde du en holdning til?
Adam: Ja. Men det der med socialreformen, der skulle jeg holde mig lidt tilbage, for
det havde ikke så meget med min mand at gøre.

Som opsummering på ovenstående eksempel fortæller Adam altså i interviewet om en problematisk
situation, som han oplevede at stå overfor som en aktør fra fortiden. Han fortæller lidt om, hvordan
situationen overordnet påvirkede samfundet, samt hvilke konkrete løsningsforslag, som han selv,
som den aktør han spillede, og de andre i gruppen blev enige om at arbejde for at få igennem, bl.a.
en socialreform, hjælp til landbruget og en devaluering af kronen. Han italesætter også sin egen
rolles incitament til at ville løse den problematiske situation med landbruget for øje. Som jeg tolker
hans udsagn, er der altså noget, der peger i retning af, at Adam oplevede og følte et problem, der
havde med fortiden at gøre, samt et behov for at løse det. Som nævnt vender jeg tilbage til Adam i
undertema c), idet der endvidere er noget, der tyder på, at Adam foretog en historisk undersøgelse,
der startede med, at han netop oplevede at stå overfor en problematisk (fortidsmæssig) situation,
som han følte (et vist) behov for at løse. Adam virker i interviewet, som om han i rollespillet var
interesseret i den problematiske situation og ikke mindst i at få den løst til fordel for Niels
Frederiksen. Han viser tegn på en vis bekymring for og følelsesmæssig optagethed af situationen i
fortiden. Adams fortælling vender jeg tilbage til i Tema 2.

Eksempel a)-2: Fra interview med Brandon, Sulaima og Alex, spil-elever fra 9. klasse på
BySkolen
Et lignende eksempel finder jeg i en spil-klasse på Byskolen, hvor tre elever, Sulaima, Alex og
Brandon, fortæller om deres oplevelser under spillet. Jeg fremhæver her Brandon, der i rollespillet
havde rollen som arbejderen Alfred Jensen, og som i interviewet især fortæller om, hvordan Alfred
Jensen oplevede den problematiske situation på et personligt plan. Jeg spørger Brandon, hvordan
det specifikt var for hans aktør at leve i 1933. Han svarer:
Brandon: Altså, jeg var jo Alfred Jensen, ikk’. Jeg havde en kone og børn og sådan
noget. Altså, jeg tænker, det var hans liv … altså, jeg tror, den tidsperiode, den var
meget langtrukne, hvad hedder det, hverdagene og sådan noget, han – de havde jo
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næsten ikke nogen penge, eller vi havde næsten ikke nogen penge, og det var, det var
meget … jeg tror hele tiden, der var skænderier derhjemme og sådan noget, fordi at
øh pengene og maden og sådan noget, det var lidt svært at …

Alex supplerer:

Alex: Få en balance eller sådan.

Brandon fortsætter:

Brandom: Ja præcis, få en balance i familien. Øh, og så det med at han, øh, han
kunne ikke arbejde, han kunne ikke gøre noget for at få pengene, han prøvede jo at øh,
og så skulle de aflevere deres tøj om morgenen og sådan noget for at få noget pant i
penge til noget mad og… [i rollebeskrivelsen står der, at familien pantsætter deres
pæne tøj på lånekontoret].

Jeg spørger Brandon, hvilke følelser, han tror, at Alfred Jensen følte. Til det svarer Brandon:

Brandon: Jeg tænker, jeg tror, at Alfred var meget, øh, nedtrukket, altså, han var
meget ked af det, eller … Han var, han var, han havde nederen over, at øh, han ville
ud af den krise, eller han ville have Danmark til at køre igen med den, altså sådan,
som den kørte før, øhm, før krisen, ikk’?

Brandon giver her udtryk for, at han sætter sig i Alfred Jensens sted og forsøger at se situationen fra
hans perspektiv. Situationen er tydeligvis problematisk for Alfred Jensen. Men Brandon ved
(naturligt nok) ikke, hvilke følelser Alfred Jensen rent faktisk havde i forhold til situationen, når jeg
spørger til det. Jeg tolker derfor hans svar som udtryk for, at han tænker rationelt i forhold til,
hvordan han selv forestiller sig, at han ville have det i en tilsvarende situation. Han siger, at han
tror, at der var mange skænderier derhjemme, og at Alfred Jensen var nedtrykt. Det er Brandons
egne tolkninger, men han forsøger så vidt muligt at supplere med viden, som han har fra sin
rollebeskrivelse, som fx, at familien pantsatte deres pæne tøj (hvilket der står i rollebeskrivelsen),
og at han bare gerne ville have, at det skulle blive som før krisen. Jeg spørger endvidere Brandon,
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hvad Alfred Jensen ønskede for fremtiden, og hvad der drev ham til at have de ønsker, han havde.
Til det svarer Brandon:
Brandon: Jeg tænker nok, at Alfred, han tænkte … Han ville selvfølgelig gerne have
[…] i fremtiden, så ville han gerne have, at øh, at han kunne … at hans kone og hans
børn, og … at de bare kunne leve, og han ville hellere ud og arbejde i stedet for at
blive lockoutet, han ville hellere arbejde hårdt i stedet for ikke at arbejde, så han ville
sådan set ønske, at han kunne få sit arbejde tilbage. Han ville gøre alt for, at hans
familie kunne fungere, og at de bare kunne leve et normalt liv med stemmeret og
menneske-, øh, de normale menneskerettigheder, ikk’.

Jeg tolker Brandons udsagn her som udtryk for, at han oplever den fortidsmæssige situation som
problematisk, og at han ser, at der er noget på spil for Alfred Jensen, hvilket også påvirker familien.
Brandons indlevelse i Alfred Jensen kan være tegn på, at han, i forhold til Barton & Levstiks
todeling af historisk empati (jf. kapitel 4) giver udtryk for kognitiv og rationel historisk empati, idet
Brandon selv fortolker Alfred Jensens følelser i forhold til den problematiske situation. Hans
indlevelse, som han udtrykker den igennem sin fortælling, kan dog også tolkes som en bekymring
for og følelsesmæssigt optagethed af noget i fortiden, altså en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden. Jeg ser særligt Brandons udsagn som udtryk for, at han (som Adam i det foregående
eksempel) igennem den aktør, han spillede, følte en forbindelse til den problematiske situation i
fortiden og en bekymring for og følelsesmæssig optagethed af noget (den økonomiske krise,
hverdagens problemer) og nogen (Alfred Jensen og hans familie) i fortiden (jf. Barton & Levstiks
’care about’). Han udtrykker således en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der driver ham til at
ville løse den problematiske situation på vegne af Alfred Jensen.

Brandon er, som Adam, også loyal mod den rolle, han spiller, men han tolker aktørens ønsker og
synspunkter i en mere ”individualistisk” retning, end hvad det er tænkt i Alfred Jensens
rollebeskrivelse. Det betyder, at arbejderen Alfred Jensen (spillet af Brandon) i rollespillet gik i
forhandlinger med bl.a. politikere fra Venstre, landmanden Marius Madsen og fabriksejeren (som i
princippet kunne være Alfred Jensens arbejdsgiver, der truede med at sænke hans løn med 20 % og
lockoute ham) med henblik på at skabe en fælles løsning på krisen. Det ville en arbejder i 1933
sandsynligvis ikke have gjort. Men ifølge Brandon er det, at han gik med Venstre-folkene et udtryk
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for, at han netop agerede på vegne af den aktør, han spillede, og ikke som sig selv. I virkeligheden
gjorde Brandon, hvad han kunne for at redde Alfred Jensen, og det var hans tolkning af rollen, at et
samarbejde med Venstre var den bedste løsning for Alfred Jensen. Jeg spørger de tre elever under
interviewet, om de kunne blive i deres roller, og Brandon svarer:
Brandon: Altså, jeg er normalt ikke… jeg laver ikke så meget rollespil og sådan noget,
vel, men det er selvfølgelig… når jeg sad og talte, så var jeg selvfølgelig inde i min
rolle, og jeg sad og sagde det, som Alfred syntes, jeg sagde ikke min egen mening,
selvfølgelig. Hvis jeg selv skulle det, så havde jeg stemt Socialdemokratiet, ikk’.
Interviewer: Okay.
Brandon: Men nu var han mest med Venstre og landmanden, fordi han tænkte ikke
rigtig på andres behov, men han ville selv have, at han skulle ud og arbejde og sådan
noget. Han ville ikke på fattighjælp og…

Brandon fortæller ikke som sådan om selve beslutningsprocessen eller forhandlingssituationen.
Men hans fortælling bærer præg af en indsigt i den fortidsmæssige problematiske situation, som
hans aktør oplevede den – eller som Brandon tolkede, at hans aktør oplevede den – og at han gerne
ville finde en løsning, der var fordelagtig for Alfred Jensen. Det er muligt, at der ud af Brandons
udsagn også kan læses en anden form for følelsesmæssige tilknytning til fortiden, nemlig Barton &
Levstiks tredje form, der drejer sig om en bekymring for og følelsesmæssig optagethed af
menneskers forhold i fortiden (eng. ’care for’). Denne form for følelsesmæssig tilknytning til
fortiden drejer sig bl.a. om at føle et behov for at råde bod på uretfærdigheder begået mod
mennesker i fortiden, og jeg mener, at der er noget, der tyder på, at Brandon føler med og for Alfred
Jensen og derfor, på vegne af Alfred Jensen, føler et behov for at gøre hans liv bedre. Det er
naturligvis mine tolkninger af Brandons følelser.

Som opsummering på eksemplet om Brandons oplevelser i rollespillet er det min tolkning, at
Brandon oplevede at stå i en problematisk situation som den aktør, han spillede. Han følte ikke
problemet som Brandon selv, men som Alfred Jensen, men i og med at han ikke havde adgang til
Alfred Jensens følelsesregister, tolkede Brandon Alfred Jensens følelser rationelt, ligesom han
tolkede sin rolles rum til at handle under forhandlingerne med afsæt i sin egen forståelse af Alfred
Jensens ønsker for fremtiden. Brandon taler, som nævnt, ikke eksplicit om at have foretaget en
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undersøgelsesproces i form af forhandlinger med andre igennem spillet, men i interviewet fortæller
han, at han gik i forhandlinger med bl.a. Venstre og landmanden (jf. eksemplet ovenfor). Brandons
fortælling indikerer, at han har forholdt sig til de andre aktørers udsagn igennem rollespillet for at
finde ud af, hvem det vil være mest hensigtsmæssigt for ham at forhandle med. Det betyder, at han
har været nødt til at sætte sig ordentligt ind i sin rolles perspektiver, samt under
præsentationsrunderne og da forhandlingerne startede, var nødt til at lytte efter samt stille
uddybende spørgsmål til de andre aktører - spillet af hans klassekammerater. Det kan være udtryk
for, at Brandon har foretaget undersøgelser særligt i undersøgelsesprocessens anden og tredje fase,
der har klædt ham på til at foretage en historisk undersøgelse som en helhed. Brandon tolkede dog
Alfred Jensens valgmuligheder anderledes, end hvordan en arbejder traditionelt set ville have
positioneret sig i 1933. Brandons udsagn kan være udtryk for, at han følte en bekymring og
følelsesmæssig optagethed af fortiden, og måske endda af Alfred Jensens omstændigheder med
henblik på at råde bod på uretfærdigheder begået mod ham. Jeg vender også tilbage til Brandons
fortælling i Tema 2.

Eksempel a)-3: Fra interview med Agnes og Conrad, spil-elever fra 9. klasse på Strandskolen
Dette eksempel er et (kortere) eksempel på en elev, der giver udtryk for en undren i forhold til noget
i fortiden, som hun oplevede at stå overfor. Det drejer sig om spil-eleven Agnes fra Strandskolen,
der spillede Peter Munch fra Det Radikale Venstre. I interviewet spørger jeg hende, om hun var
enig med den aktør, hun spillede, og om hun følte, at hun kunne blive i rollen. Agnes svarer:
Agnes: […] jo, der var nogen af dem [holdningerne], som jeg ikke sådan lige, jeg tror
ikke selv, at jeg ville have, øh, have været med på dem, hvis ikke lige jeg skulle have
spillet den her person. Men nogen af de andre, dem tror jeg helt klart også, at hvis jeg
også levede i den tid, gerne ville have gået med til, fordi, der var nogen af dem, hvor,
der var jo en tekst ud for nogle af punkterne, som jeg faktisk syntes var gode, og helt
klart ville have givet, måske, bedre mening. […]
Interviewer: Okay. Så der var nogle af punkterne, hvor du var lidt uenig med ham, og
så var der nogle ting, hvor du tænkte, okay, den er jeg med på?
Agnes: Ja […] det med at han virkelig bare ikke ville have kap …
Interviewer: Devalueret kronen?

143

Agnes: Ja, det var det. Devalueret kronen. Jo, jeg kunne godt se, at det ville give
bedre grund til, i det længere løb, men ift. det korte løb, bare sådan lige, så synes jeg
måske ikke, at det bare, selvom det var det, der fuldstændig gjorde, at han var speciel,
så synes jeg måske, at man kunne snakke om, hvilke fordele var der lige nu og hvilke
ulemper lige nu, ift. det med, ja, at han bare var fuldstændig imod, at man
devaluerede.

Som jeg tolker Agnes undren, er den rettet mod Peter Munchs holdninger og handler måske mest
om Agnes forståelse af Peter Munchs holdninger, særligt hans modstand overfor en devaluering af
kronen. Agnes’ ”møde” med Peter Munch og hans holdninger skaber således en undren hos Agnes,
der bevirker, at hun stiller spørgsmål til hans incitament til at være imod en devaluering af kronen.
Aktøren Peter Munch var speciel, netop fordi han var imod en devaluering af kronen, som de øvrige
medlemmer af hans parti, Det Radikale Venstre, ellers kæmpede for under mødet i Kanslergade.
Agnes’ udsagn indikerer, at hun savnede argumenter i rollebeskrivelsen, der kunne have
understøttet hende i diskussionerne og forhandlingerne med partifæller og andre igennem spillet.
Der opstår således en undren hos Agnes, men selvom hun virker nysgerrig med hensyn til fordele
og ulemper ved en devaluering af kronen, særligt på den korte bane, som hun siger, er der i hendes
udsagn under interviewet ikke noget, der tyder på, at hun har foretaget en form for undersøgelse
specifikt af Peter Munchs – eller andres – tilgang til en devaluering af kronen. Det kan tyde på, at
hun har godtaget de argumenter, der findes i rollebeskrivelsen, selvom hun egentlig ikke har fundet
dem tilstrækkelige. I undertema c) vender jeg tilbage til eksemplet med Agnes, der undrer sig over,
men sandsynligvis ikke undersøger, Peter Munchs incitament for at være imod en devaluering af
kronen. Det gør jeg, fordi jeg i undertema c) bl.a. er optaget af, om eleverne, der har foretaget en
undersøgelse i Deweysk forstand med afsæt netop i en undren (som Agnes), viser tegn på, at de i
deres undersøgelser har undersøgt både den tidsmæssige og den rumlige dimension, jf. det Deweyinspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb.

Eksempel a)-4: Fra interview med Aischa, Zahra og Fatima, spil-elever fra 9. klasse på Byskolen
Dette eksempel er uddrag fra et interview med tre elever fra Byskolen, hvor særligt to af eleverne
giver udtryk for, at de oplevede at stå overfor en problematisk situation igennem rollespillet. Ud fra
elevernes fortællinger i interviewet får jeg dog indtryk af, at de både oplevede et problem, der
relaterede sig til fortiden (den økonomiske krise i 1930’erne), og oplevede en problematisk
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situation, der i højere grad relaterede sig til en spilmæssig problematik, der drejede sig om, at det
var problematisk for dem, at de ikke ”vandt” i spillet. Faktisk er der noget, der tyder på, at de var
særligt optaget af den sidste problematik. Men, som jeg vil komme frem til i analysen af eksemplet,
opfatter jeg ikke de to typer af problematiske situationer som hinandens modsætninger, eller sagt
med andre ord, særligt elevernes oplevelse af at stå overfor en spilmæssig problematik kan
understøtte deres tilknytning til fortiden og oplevelse af et problem, der relaterer sig til fortiden.

Da jeg i interviewet spørger eleverne, om de kan fortælle noget om, hvad der egentlig var galt i
1933, altså hvad den overordnede problematiske situation handlede om, fortæller Zahra som følger:

Zahra: Det var på grund af den krise, der var i USA, altså krakket på Wall Street, og
så var det fordi USA de lånte rigtig mange penge ud til folk, og så var der de andre
lande, de kom også i økonomisk krise, for de havde ingen købemagt [-kraft], eller
sagde de manglede noget som helst, og derfor kunne vi ikke sælge noget som helst til
dem, og tolden blev også rigtig høj især ved Tyskland og England, der var Danmarks
største handelspartnere. Og så steg arbejdsløsheden, fordi der var mange fabrikker og
firmaer, der lukkede, og der var jo ikke arbejde ude på landet, så folk kom ind i byen,
og der var arbejdsløsheden høj her også.

Igennem interviewet er det tydeligt, at eleverne, særligt Zahra og Aischa, er klar over, hvad der var
på spil overordnet set pga. den økonomiske krise, altså hvad krisen overordnet set gik ud på. De
fortæller også, lidt sporadisk, om, hvordan krisen påvirkede forskellige mennesker. De to elever,
Zahra og Aischa, havde i rollespillet delt rollen som Peter Munch fra Det Radikale Venstre, og de
giver også udtryk for, at de forstod, hvad Peter Munch så som løsninger på krisen. Jeg spørger til
Peter Munchs holdninger, og hvorvidt de kunne ”blive” i rollen og påtage sig hans holdninger, og
Zahra svarer:

Zahra: Jeg havde meget hans holdninger, for der var virkelig meget, hvad han syntes,
som jeg ikke lige præcis var enig i, men det var godt nok for mig, sådan, at beholde
det her. Fx han var meget imod en devaluering af kronen. Ift. hvad jeg synes, så ville
det være meget bedre, at han var med, altså en devaluering af kronen var en meget
god idé. Vi ville ikke miste noget, vi ville tvært imod få mere af det. Men jeg stod
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stadig sådan rigtig, rigtig hårdt ved mine, eller ved hans holdninger, præcis ikk’, og
så endte vi med ikke at få en devaluering af kronen.

Zahra opridser altså, overordnet set, hvilken fortidsmæssig problematisk situation, der var på spil,
altså den økonomiske krise, og hun nævner, at den aktør, hun og Aischa spillede, var imod en
devaluering af kronen, hvilket hun, som Agnes i det foregående eksempel, forholder sig undrende
til. Hun er dog, som både Agnes, Adam og Brandon, loyal mod Peter Munch og giver udtryk for, at
hun bliver i rollen igennem spillet og kæmper for hans holdninger og løsningsforslag. Det er dog
her, at der kommer noget på spil for både Zahra og Aischa, som jeg tolker deres fortællinger. Som
Zahra kort nævner i interviewudsnittet ovenfor, lykkedes det, som resultat af, at de kæmpede imod
en devaluering af kronen under forhandlingerne, netop at undgå, at den blev indført. Det er de godt
tilfredse med. Men der, hvor de i spilprocessen oplevede at stå i en problematisk situation, var
særligt der, hvor de netop ikke fik noget igennem, og derved sad tilbage med en følelse af ikke at
kunne ”vinde”. Det følgende udsnit fra interviewet er samtidig et eksempel på, at eleverne indgik i
og foretog en historisk undersøgelse i forbindelse med de forhandlinger, som de deltog i i spillet,
hvorfor jeg vender tilbage til eksemplet i undertema c). Jeg vil dog også bruge eksemplet i dette
undertema, da jeg mener, at elevernes fortællinger om netop en forhandlingssituation kan tolkes
som et udtryk for, at de oplevede at stå overfor en spilmæssig problematisk situation, og at det
havde betydning for dem at ”vinde”. Jeg spørger Aischa og Zahra, hvordan de oplevede den del af
spillet, hvor de skulle forhandle med andre og blive enige om en løsning på krisen. De to elever
giver i deres fortællinger udtryk for, at det ikke lykkedes dem at få alt, hvad de kæmpede for
igennem i forhandlingerne, og det havde været ”besværligt” for dem. De fortæller som følger om
forhandlingssituationen:

Aischa: Og så var det lidt sværere, jeg kan ikke huske, hvilken rolle Alexander og
Barbara spillede… [navne på to elever, de forhandlede med].
Zahra: De var Venstre, Thomas Madsen Mygdal…
Aischa: Og det var de tætteste, vi godt kunne… [dem de bedst kunne blive enige med].
Zahra: Men det var også rigtig svært, for de [Thomas Madsen Mygdal] ville ikke have
en regulering af markedet eller noget som helst. Men vi ville have en handelsaftale
med England, og det fik vi ikke i slutningen, fordi vi ’kompromerede’ [gik på
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kompromis] med dem [Thomas Madsen Mygdal], så vi endte med at gå med til det, og
det var lidt besværligt for os…
Aischa: For vi burde egentlig ikke gå på kompromis...
Zahra: Ja, for han [den aktør, som de spiller, Peter Munch] sagde jo også, at han
havde rigtig stærke holdninger [det stod i rollebeskrivelsen], han havde kun to virkelig
stærke holdninger, og det var bare det, at det første var, at han bare skulle hjælpe
landmændene, og så ville han ikke have devaluering af kronen, og så var der det med
en handelsaftale, og så kunne vi ikke engang få en af dem [få det igennem], så. Det
var lidt besværligt.

I undertema c) vender jeg tilbage til ovenstående udsnit af interviewet med Zahra og Aischa og
sætter det ind i en ramme, der indeholder Deweys fem faser i en historisk undersøgelse. Men i dette
undertema vil jeg fremhæve elevernes fokus på de spilmæssige udfordringer, de oplevede, da de
skulle forhandle med andre i spillet og kæmpe for at få deres rolles løsninger på krisen igennem.
Det tyder nemlig på, at det var de spilmæssige problematikker, de oplevede, altså at det udgjorde en
besværlighed, at de ikke kunne ”vinde” (og få Peter Munchs løsningsforslag igennem), snarere end
det var det fortidsmæssige problem (den økonomiske krise), de oplevede at stå overfor. I det
følgende ser jeg nærmere på dette forhold, altså forholdet mellem elever og det problem, de lader til
at føle i relation til den undersøgelse, de foretager. For er det et fortidsmæssigt problem, altså den
økonomiske krise, der påvirkede en stor del af befolkningen i Danmark i 1930’erne, som de giver
udtryk for, at de oplevede, eller er det det spilmæssige problem, der handler om, at de ikke kunne
”vinde”? Eller begge dele? Det ene oplevede problem udelukker nok ikke det andet, som jeg ser det,
tværtimod. Begge former for oplevet problem handler nemlig om følelsesmæssig tilknytning, som i
sidste instans kan føre til en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der kan understøtte udvikling af
historiebevidsthed som et etisk anliggende. Jeg starter dog diskussionen af det oplevede problem,
stadig med udgangspunkt i interviewet med Aischa og Zahra, med afsæt i deres engagement.

Igennem hele interviewet mærker jeg et engagement hos Aischa og Zahra. I interviewet er Fatima
mere tilbageholdende, men svarer sommetider af sig selv, eller hvis jeg spørger mere henvendt til
hende. Det kan være svært at læse Aischa og Zarahs engement ud af ovenstående udsnit af
interviewet, men jeg mener, at det er væsentligt at fremhæve, at de, både i rollespillet og
undervisningsforløbet i sin helhed samt under interviewet, virkede meget engagerede. Det er der for
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så vidt ikke noget usædvanligt i blandt forskningsprojektets spilelever, som for de flestes
vedkommende gerne i interviewene ville fortælle om deres oplevelser med spillet. Særligt i
Byskole-klassen virkede eleverne generelt meget engagerede både under rollespillet og under
interviewene. Jeg så bl.a. engagementet under rollespillet, hvor eleverne under introduktionen til
spillet og deres forarbejde med rollerne flere gange efterspurgte, hvornår de måtte gå i gang med
spillet og spille deres roller, ligesom to elever havde taget herre-blazerjakker med hjemmefra, som
de iførte sig under forhandlingerne for at indleve sig bedre i deres roller. Det havde bl.a. Zahra. For
at etablere en forståelse af, hvor jeg ser Aischa og Zahras engagement afspejlet igennem
interviewet, gengiver jeg her et uddrag fra interviewet, hvor jeg spørger til deres oplevelser af
spillet. Zahra lægger ud:

Zahra: Altså, for mig, jeg er normalt altid aktiv, hvis jeg har noget at sige, så siger jeg
det. Men jeg føler, det viste sådan en anden side af mig på en eller anden måde, jeg
måske ikke lige har vist i normal undervisning. Jeg skulle tænke mere over, hvad jeg
sagde.

Aischa fortsætter:

Aischa: Jeg synes også, det var ret fedt, for det er ikke rigtig noget, vi plejer at lave,
og det er også en ny måde, det er en meget sjovere måde faktisk at kunne lære tingene
på, jeg var nervøs i starten, fordi man skulle leve sig ind i den her rolle, jeg var bange
for, at jeg ville miste det lidt.

Jeg spørger, om Aischa var nervøs for at glemme, hvad hun skulle sige, og til det svarer hun:

Aischa: Ja. Men jeg synes egentlig, at det gik ret godt. Det er også lidt bedre, at man
måske er to om en rolle.

Zahra tager over:

Zahra: Jeg synes også, da det var, at vi var to om en rolle, så var det meget sådan
der, vi har virkelig anderledes personligheder [peger på Aischa], så det var sådan, jeg
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levede mig virkelig godt ind i min rolle, og jeg vidste, hvordan jeg skulle være snedig,
eller hvad jeg skulle gøre for ligesom at få min vilje, men hun [Aischa] var sådan
”nej, vi skal ikke stikke dem, vi skal ikke være sådan der”. Så jeg blev ved med at
sige: ”Aischa, du er Peter Munch, du er Peter Munch, du er Peter Munch”.
[…]
Zahra: Jeg var mere sådan: ”vi skal få det, vi vil have, vi skal stå for det”. Hun
[Aischa] var mere sådan ”nej, lad os tale med gruppen”.
[…]

Aischa supplerer:

Aischa: Nogen gange blev jeg lidt mig selv. Min personlighed overtog. Den måde jeg
er. Nu sagde hun [Zahra] også det med, at jeg havde det dårligt med, at jeg stak de
andre, men altså jeg synes egentlig for os, så var vi egentlig meget sådan
konkurrence, vi tog det meget som en konkurrence.

Som nævnt kan elevernes engagement både være et udtryk for, at de oplevede det fortidsmæssige
problem og derfor bliver engageret i retning af at finde en løsning, eller det kan være et udtryk for,
at de oplevede det spilmæssige problem og udfordringerne forbundet med at få deres rolles
løsninger igennem og derved ”vinde”. Aischa og Zahras udsagn indikerer, at det navnlig er det
spilmæssige problem, der engagerer dem til at finde en løsning. Det tolker jeg særligt ud af Aischas
sidste kommentar i interviewudsnittet ovenfor, hvor hun siger: […] så var vi egentlig meget sådan
konkurrence, vi tog det meget som en konkurrence, samt Zahras bemærkning i det første eksempel,
hvor hun beklager, at de ikke fik deres rolles forslag igennem: […] og så kunne vi ikke engang få en
af dem [Peter Munchs løsningsforslag], så. Det var lidt besværligt. Men selvom det skulle være
tilfældet, at Aischa og Zahra (og andre elever, der har spillet rollespil) i udgangspunktet oplever et
spilmæssigt problem fremfor et fortidsmæssigt problem som incitament til at foretage en
undersøgelse, tolker jeg stadig deres engagement som et udtryk for en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden, og det er det, jeg mener med, at henholdsvis det fortidsmæssige og det spilmæssige
problem ikke er hinandens modsætninger. Hvis eleverne er ”tro” mod deres rolle, altså handler på
vegne af deres rolle og ikke ”som sig selv” (med afsæt i deres egne personlige holdninger), vil der
være en sandsynlighed for, at deres ønske om at ”vinde” i spillet (altså at få deres aktørs løsninger
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m.m. igennem) engagerer dem i retning af en følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Det er, for det
første, ganske enkelt ikke muligt for eleverne at ”vinde” i spillet (altså få deres løsningsforslag
igennem) uden (i en eller anden grad) at forstå dels ens egen rolles perspektiver på verden, og dels
de andre elevers rollers perspektiver. Spillets ramme nødvendiggør, at eleverne finder frem til
løsninger i samspil med andre, hvilket betyder, at de er nødt til at tilegne sig en forståelse for
forskellige perspektiver. For det andet er det sandsynligt, at oplevelsen af de spilmæssige
udfordringer kan virke motiverende i forhold til, at eleverne oplever og opnår en følelsesmæssig
tilknytning til den fortidige aktør (og andre, der måtte ligne ham eller hende i fortiden), fordi eleven
påtager sig aktørens perspektiver og kæmper for disse. Den følelsesmæssige tilknytning til fortiden
udspringer således i første omgang af, at eleverne oplevede et spilmæssigt problem, men
tilknytningen går igennem den fortidige aktør, de spiller, og er forenelig med Barton & Levstiks
første og tredje form for tilknytning til fortiden, som de kalder ’care about’ og ’care for’. Det
betyder, at der er en sandsynlighed for, at eleverne bekymrer sig for og er følelsesmæssigt optaget
dels af mennesker og begivenheder i fortiden og dels af forhold i fortiden med henblik på at ville
”hjælpe” mennesker i fortiden, jf. eksempel a)-2 om Brandons forhold til Alfred Jensen. Begge
problemer engagerer, som jeg tolker det, eleverne i retning af at finde en løsning på problemet,
hvilket igen fordrer, at de foretager en undersøgelse (i Deweysk forstand), hvilket jeg vender tilbage
til i undertema c).

5.2.1.1 Følelser af frustration i relation til fortiden
Jeg vil i det følgende gerne supplere dette første undertema a) med yderligere fire korte eksempler
fra mit datasæt, hvor jeg tolker, at eleverne specifikt følte en form for frustration i forhold til den
problematiske situation, de stod overfor. Jeg tolker elevernes frustration som udtryk for, at de i høj
grad oplevede og følte den problematiske situation på deres egen krop – også selvom de spillede en
aktør i fortiden. Deres udsagn tyder på, at de blev personligt berørte over, at noget i forhandlingerne
ikke forløb, som de ønskede det. Eksemplerne relaterer sig således til ovenstående eksempel og
analyse af Aischa og Zahras oplevelse af at stå overfor en spilmæssig problematisk situation. Som
jeg tolker elevernes udsagn i de følgende eksempler, er elevernes frustrationer nemlig særligt rettet
imod spilmæssige problematikker, altså at de oplevede udfordringer i spilprocessen, der
besværliggjorde deres muligheder for at ”vinde”. Jeg præsenterer tre eksempler, hvor eleverne giver
udtryk for, at de følte frustration over en problematisk situation. Særligt de første eksempler (a)-5
og a)-6) tolker jeg som udtryk for, at eleverne oplevede spilmæssige udfordringer. Det sidste
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eksempel (a)-7) ser jeg dog (også) som udtryk for, at eleven var frustreret, fordi han personligt var
overbevist om, at de løsningsmodeller, som den aktør, han spillede, stillede op for Danmark,
virkelig var de bedste og ”nok” var mest i tråd med, hvad man blev enige om i ”virkeligheden” (i
1933). Det kan også være, at de andre elever havde det på den måde, men jeg kan ikke læse deres
personlige holdninger til løsningsforslagene ud af deres udsagn i interviewene. Jeg vender tilbage til
elevernes følelser af frustration i undertema c), hvor jeg fokuserer på elevernes undersøgelser i
deweysk forstand.

Eksempel a)-5: Fra interview med Maria og Line, spil-elever fra 9. klasse på Byskolen
Det første af eksemplerne, hvor elever giver udtryk for følelser af frustration, er fra Byskolen, hvor
jeg interviewer spil-eleverne Line og Maria fra 9. klasse. Maria giver udtryk for, at hun følte
frustration igennem sin deltagelse i spillet. Jeg spørger til forhandlingssituationen, hvor de skulle
forhandle om en løsning på den problematiske situation, og jeg spørger specifikt til, om der var
nogle af de tiltag, som klassen besluttede at indføre i klassens Kanslergadeforlig, som også var med
i Kanslergadeforliget fra 1933. Hertil svarer Maria:

Maria: Vi manglede en devaluering af kronen. Som jeg sådan der i hvert fald var
rimelig sur over, vi ikke fik igennem. For de tog ligesom vores stemme, Ariel [navn på
en anden elev], og så kunne Line [navn på en anden elev] ikke stemme, for det havde
hun ikke ret til, så det var ret irriterende også fordi fx de Radikale Venstre, selvom du
kan gå på kompromis med noget, betyder det ikke, at du ønsker det, og det var lidt
irriterende, for de kunne gå på kompromis med det, men de ønskede jo ikke at
devaluere kronen, så de rakte egentlig bare hånden op, så det irriterede mig faktisk
ret meget.
Maria giver her udtryk for, at der var nogle klassekammerater, der ”stod i vejen for”, at hun fik
noget af det, hun kæmpede for, igennem som en løsning på problemet. Maria spillede landmanden
Marius Madsen, som ønskede en devaluering af kronen, fordi det ville hjælpe landbruget. Marias
udsagn tyder på, at hun følte, at hun kæmpede for at få forhandlet devalueringen igennem på vegne
af Marius Madsen, men at hun oplevede, at det var problematisk, fordi der var andre, der ikke
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ønskede det samme som hende. Hun nævner specifikt, hvem og hvilke omstændigheder der gjorde,
at hun ikke fik det igennem, som hun ønskede for Marius Madsen34.

Eksempel a)-6: Fra interview med Mahnaz, Nynne og Ayda, spil-elever fra 9. klasse på Byskolen
I dette eksempel giver eleven Nynne udtryk for frustration, fordi hun oplever sig selv som
konkurrencemenneske og under spillet følte, at hun var forhindret i at ”vinde”. Hun giver udtryk
for, at hun følte sig ”personligt ramt” i forhandlingerne, når andre gik imod hendes ønsker. Jeg
spørger ikke specifikt til Nynnes oplevelser under spillet, men hun tager tråden op, efter at en anden
elev har talt om en specifik situation i spillet. Nynne fortæller:
Nynne: Jeg synes bare, der kom lidt konkurrence ind over nogle gange … ens indre
djævel kom lidt frem.

Ayda samtykker:

Ayda: Ja, præcis.

Nynne fortsætter:
Nynne: Altså, jeg kunne mærke, jeg blev – nu er jeg også meget konkurrencemenneske
– men jeg blev meget sådan, let irriteret over andre, sådan … man kom meget ind i
det, men det er vel også godt?
Interviewer: Ja. Rigtig godt.
Nynne: Det tænker jeg er ret godt, at man går ind, og man sådan generelt bliver lidt
irriteret på folk. For eksempel, vi stemte omkring tingene, så var vi også virkelig
sådan, vi skal have flest stemmer!
Interviewer: Ja.
34

Jeg vil i denne sammenhæng nævne en observation, jeg har gjort mig igennem interviewene med eleverne, som dog ikke har
direkte betydning for dette undertema, men, som jeg mener, har betydning for den overordnede forståelse af rollespillet. Maria
omtaler i eksemplet ovenfor en elev, der ”stod i vejen” for hende, Ariel, hvilket fik betydning for en anden elev, Line. Maria bruger
altså ikke navnene på de aktører, som Ariel og Line spillede. I mine interviews ser jeg ofte, at eleverne omtaler de forskellige aktører
i spillet ved elevernes personlige navne. Det er min opfattelse, at de enten ikke kan huske aktørernes navne, eller at de faktisk ikke er
blevet præsenteret for deres navne, fx fordi eleverne i rollespillet ikke har præsenteret sig med aktørernes navne og ikke har gjort
brug af navneskilte. Det interessante er dog, at eleverne udmærket er klar over, at det ikke var fx Ariel personligt, der handlede, men
at hun handlede som en anden, en aktør fra fortiden.
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Nynne: For alle politikerne fra vores eget parti gik jo imod os, så man var sådan …
Ja, man blev faktisk sådan rigtig personligt ramt af det.
Interviewer: Okay.

Eksempel a)-7: Fra interview med Jonas og Ole, spil-elever fra 9. klasse på Vestskolen
Det sidste eksempel på elever, der i interviewet giver udtryk for at have følt frustration i spillet,
stammer fra et interview med to spil-elever, Ole og Jonas, fra 9. klasse på Vestskolen. Her giver
Jonas udtryk for, at han følte en form for frustration i forhold til de beslutninger, der blev truffet, og,
som jeg nævner ovenfor, tyder hans fortælling på, at han følte, at hans aktørs løsningsmodel var den
rigtige og nok også den, der blev vedtaget i virkeligheden, og det lader til at have betydning for
ham, at klassen også bliver enige om den bedste – og mest ”rigtige” løsning – på krisen. Jeg spørger
eleverne, om de kunne fornemme, at det var en alvorlig situation, altså om krisen i 1933, var
alvorlig. Ole svarer først:

Ole: Ja, altså det var vigtigt, at der blev indgået et forlig i hvert fald.

Herfra tager Jonas over og fortsætter:

Jonas: Ligesom, man følte sådan lidt, at hvis der var nogen, som der var ved at gøre
noget, som man selv syntes var forkert, så blev man sådan helt, jeg blev sådan helt
sur, hvis der var en eller anden, der var ved at sige nej til et eller andet, som der
faktisk var vigtigt, og hvor man sådan kunne gætte sig frem til, det var nok det her, de
havde gjort [i virkeligheden i 1933], det kan vi jo også godt gætte os frem til. Og det
var jo så også rigtigt nok, da vi så, hvad der blev stemt, det var jo meget af det, vi
havde også gjort [altså i sammenligningen mellem klassens Kanslergadeforlig og
forliget fra 1933]. Så det virkede som om, vi havde en pointe her, og der var rigtig
mange, som fx Anna [navn på en anden elev], som var rigtig meget med det der
England der [en handelsaftale med England], det var jeg rigtig glad for, at vi stemte
ud.
Interviewer: Ja, I stemte det ned – at der ikke skulle laves en handelsaftale med
England?
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Jonas: Ja, men det blev der jo så i sidste ende [i forliget fra 1933]. Men det var jo så
det, vi havde snakket om med handelsaftalen generelt, så det havde vi jo ikke sådan
set på den måde.

Jonas giver her udtryk for, at han følte, at han blev sur, hvis nogen gik imod eller kæmpede for
noget andet end ham. Han giver udtryk for, at det dels handlede om, at han kæmpede for sin aktørs
holdninger, og dels at han var optaget af, at klassen kom frem til et forlig, der lå så tæt op ad det
forlig, politikerne skabte i 1933.

I eksemplerne a)-5, a)-6 og a)-7 ovenfor giver eleverne udtryk for, at de igennem rollespillet følte
frustration i forhold til forskellige fortidige aktører og deres handlinger, de hændelser og situationer,
der fandt sted, og problemer og løsninger i fortiden. Hvor man ofte vil forbinde det at føle
frustration med negative følelser, som følelser af utilfredshed, rådvildhed og skuffelse over, at noget
ikke er forløbet eller blevet sådan, som man havde ønsket eller ventet, tillægger jeg ikke elevernes
udsagn, som jeg tolker dem her, negative konnotationer. Jeg ser dem mere som udtryk for en form
for indlevelse hos eleverne, når de taler om, at de har været frustrerede på den måde. Det er
eleverne selv, naturligvis, der føler frustrationen, men de føler frustration i kraft af, at de har handlet
som aktører i fortiden. Eleverne giver, som nævnt, udtryk for, at de følte frustration over, at den
aktør, de spillede, ikke fik det igennem, som vedkommende kæmpede for, og de oplevede en
frustration over, at andre modarbejdede dem eller spændte ben for dem i forhandlingerne. Ikke
desto mindre er det igennem indlevelse i den rolle, eleverne har spillet, og i mødet og samspillet
med andre aktører i rollespillet, at frustrationen opstår. Disse tre eksempler er, som de øvrige
eksempler i dette undertema, udtryk for, at eleverne oplevede at stå i en problematisk situation, altså
dét, Dewey kalder, at de oplevede et følt problem. Jeg tolker tilmed elevernes udsagn i retning af, at
de i rollespillet ønskede at finde en løsning på det oplevede problem. Det kan, som nævnt, være
udtryk for følelsesmæssig tilknytning til fortiden, en bekymring for eller optagethed af fortiden, hos
eleverne, som, i henhold til Barton & Levstiks fire former for bekymring for og følelsesmæssig
optagethed, især vedrører den form, der drejer sig om, at eleverne igennem de aktører, de spillede,
oplevede en personlig forbindelse til og interesse for mennesker og begivenheder i fortiden (eng.
’care about’).
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5.2.1.2 Følelser af frustration i relation til undervisningen og elevens mulighed for deltagelse
Eksemplerne i denne del af undertema a) er også eksempler på elever, der under interviewene giver
udtryk for, at de oplevede følelser af frustration i forbindelse med det undervisningsforløb, som de
deltog i. Elevernes følelser af frustration understøtter dog ikke, som jeg mener, det er tilfældet i de
øvrige eksempler i dette undertema, at eleverne opnår følelsesmæssige tilknytning til fortiden, der
kan bidrage til, at de oplever et følt fortidsmæssigt problem. I stedet er elevernes følelser af
frustration i følgende eksempler rettet imod deres begrænsede muligheder for at kunne deltage i
undervisningen. Eleverne giver således ikke udtryk for, at de oplevede et følt problem, der relaterer
sig til fortiden, eller en spilmæssig udfordring, der potentielt set kunne understøtte en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Jeg præsenterer dog de tre eksempler på elever, der følte
frustration, for at understrege, at nogle former for oplevede og følte problemer i undervisningen
netop ikke bidrager til, at eleverne foretager en historisk undersøgelse. Jeg ser her både elever, der
har spillet rollespil, og elever, der ikke har spillet. Jeg ønsker med eksemplerne at understrege, at
elevernes oplevelser af et følt problem, eller følelser af frustration, netop ikke må udspringe af, at de
oplever, at deres muligheder for at deltage i undervisningen er begrænsede. Det er ikke mit indtryk,
at sådanne følelser af frustration foranlediger en historisk undersøgelse, tværtimod.

Eksempel a)-8: Fra interview med spil-eleverne Caroline og Rosa fra 9. klasse på Vestskolen
Dette eksempel er fra et interview med to elever, der har spillet rollespil, og jeg tolker særligt den
ene elevs udsagn som udtryk for, at hun følte frustration over ikke at kunne deltage til fulde i spillet.
Spilsituationen var den, som jeg oplevede den under mine observationer, at eleverne fra
undervisningsforløbets start generelt virkede engagerede. De lod til at arbejde med deres roller, og
alle præsenterede sig som de aktører, de spillede, samt præsenterede aktørernes holdninger. De
elever, der spillede borgere (altså enken, arbejderen, landmanden og fabriksejeren) rejste sig fx alle
op, når de på skift skulle præsentere sig under det indledende borgermøde, hvilket jeg så som et
udtryk for engagement. Der fandt ligeledes indledende diskussioner sted, som det er hensigten i
rollespillet. Men da eleverne, som de aktører de spillede, herefter skulle finde sammen i
forhandlingsgrupper og forhandle om løsninger på krisen, overførte eleverne nogle ”spilregler” fra
et andet rollespil, som de havde spillet i 8. klasse. Det betød, at de elever, der spillede borgere, blev
udelukket fra forhandlingerne af de elever, der spillede politikere, og borgerne fik således frataget
deres stemmeret som borgere og muligheder for at deltage i forhandlingerne. Det var eleverne, der
lavede disse regler, og selvom borgerne tydeligvis syntes, at det var kedeligt, godtog alle elever

155

disse ”regler”. Læreren lod ikke til at sætte spørgsmålstegn ved situationen, og han gav på et senere
tidspunkt udtryk for, at han først var blevet opmærksom på det efter, at det havde kørt sådan i noget
tid. Politikerne var meget engagerende, mens borgerne sad for sig selv og så ud som om, de lavede
andre ting. Caroline, som spillede enken Kirstine Nielsen, virkede åbenlyst utilfreds med
situationen, og efter den første pause kom hun ikke tilbage til undervisningen, men var gået hjem.
Jeg ved ikke med sikkerhed, hvorfor hun gik hjem, men hun deltog under alle omstændigheder kun
igennem spillets første del.

Under interviewet med Caroline og Rosa spørger jeg eleverne, om de egentlig var, som det plejer at
være i historieundervisningen, fx om de var mere eller mindre aktive, end de plejer at være. Til det
svarer Caroline:

Caroline: Hmmm, nej, jeg ved det ikke. Jeg valgte at sige, jeg lukker mig lidt ud, jeg
var sådan lidt … Okay, jeg har alligevel ikke noget at sige, agtig, jeg blev sådan lidt
irriteret og frustreret over, at jeg ikke kunne sige noget, at jeg kunne ikke have en ret
til at kunne gøre noget, og det frustrerede mig, og så tror jeg, at jeg var sådan lidt …
så gider jeg slet ikke prøve. Fordi jeg blev frustreret. Jeg blev sådan dér, det var …
det var sådan helt inde i det inderste af mig, jeg bare … ej, hvor ville jeg gerne frem
med det her, ikk’. […] Så jeg blev bare sådan, okay, jeg sætter mig bare og lytter. Og
tænker, det må bare gå min vej. Og det gjorde det jo så også, ikk’. Men …
Interviewer: Ja, men det havde været sjovere, hvis du kunne have været på?
Caroline: Det kunne være sjovere, hvis jeg kunne være i det politiske eller have noget
at skulle have sagt ligesom for eksempel, Rosa [som spillede journalist], ikk’.

Jeg vender tilbage til Caroline i undertema b), hvor jeg præsenterer endnu et udsnit af interviewet
med hende, hvor jeg tolker hendes syn på den aktør, hun spillede, i retning af, at hun ser aktøren i et
nutidsperspektiv. Det er muligt, at der er en sammenhæng mellem Carolines oplevelse af frustration
over ikke at kunne deltage til fulde i spillet, jf. ovenstående, og hendes syn på enken, som hun
spillede, og dennes manglende handlekraft, som jeg vender tilbage til i undertema b).
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Eksempel a)-9: Fra interview med spil-eleverne Asger og Liv fra 9. klasse på Vestskolen
Dette eksempel er fra et interview med eleverne Asger og Liv, der har spillet rollespil, og som gik i
samme klasse som Caroline i eksemplet ovenfor. De har således også deltaget i rollespillet, hvor
borgerne fik frataget deres stemmeret og dermed ikke kunne deltage i forhandlingerne med
politikerne. Asger spillede arbejderen Alfred Jensen, og jeg tolker hans udsagn i det korte eksempel
nedenfor som udtryk for, at han også oplevede en form for frustration i forbindelse med, at han fik
frataget sin mulighed for deltagelse i spillet. Jeg spørger, hvordan eleverne oplevede klassens
generelle deltagelse i undervisningsforløbet, altså om de fx oplevede, at de selv og deres
klassekammerater var mere eller mindre deltagende. Til det svarer Asger:
Asger: Alle kommunikerede, kan man sige. Eller … ikke så meget arbejderne. De
havde ikke så meget at sige.
Interviewer: Nej, borgerne. Hvordan oplevede du det?
Asger: Altså, jeg følte lidt, at det var sådan lidt ligegyldigt for borgerne, siden vi ikke
… havde noget at sige. Vi kunne ikke sige noget, vi havde ikke stemmeret, ingenting.
Vi var der bare.

Eksempel a)-10: Fra interview med ikke-spil-eleverne Lars og Steffen fra 9. klasse på Sydskolen
Det sidste eksempel på elevudsagn fra interviewene, som jeg tolker som udtryk for, at eleverne
oplevede en form for frustration rettet imod deres begrænsede mulighed for deltagelse, er fra et
interview med to elever, der ikke har spillet rollespil. Her giver den ene elev, Lars, udtryk for, at
undervisningsmaterialet var for læsetungt, og at han ville have foretrukket, hvis der var mulighed
for at få læst teksterne op. Jeg spørger begge elever, hvordan de oplevede forløbet, altså hvad de
grundlæggende syntes om det. Først svarer Steffen følgende:

Steffen: Altså, meget med historie, som jeg godt kan lide i hvert fald, det er helt klart
spændende emner, fx krig og noget hvor der er en hel del fyld på. Og jeg går ikke så
meget ind for dansk historie selv. I hvert fald ikke så meget, men jeg synes faktisk, at
Kanslergadeforliget var … passende.
Interviewer: Passende. Okay. Det var ikke det værste, det var heller ikke det bedste?
Steffen: Ja.
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Jeg spørger henvendt til Lars, hvordan han havde oplevet forløbet, og han svarer:

Lars: Hvis jeg skulle sige, for at det ville blive bedre, det var, hvis I læste teksten op
for os, pga. sådan jeg har lidt svært ved at læse, jeg er lidt langsom, men ellers vil jeg
sige, at det var et fint nok forløb.
Interviewer: Ja, okay, det var okay. Men det ville have været bedre med lidt mere
hjælp til læsningen?
Lars: Ja, bare hvis I læste det højt eller et eller andet.
Interviewer: Ja, det giver mening. For der var jo en del, man skulle læse. Så det kan
jo godt blokere, hvis der er meget, og det er svært …
Lars: Så hvis vi nu får det på ipad’en, så kan jeg jo så få det læst op.
Interviewer: Nå ja, på den måde. Det er jo vildt kikset, at du så kun fik det på papir,
hvis du er vant til at kunne få det læst op. Det var ikke så smart af os.
Lars: Nej, det er ikke sådan, jeg har ikke noget problem med at læse, det er bare
sådan, fordi det gør det nemmere for mig.[…] Jeg vil ikke sige, der manglede noget.
Jeg er bare ikke særlig interesseret i historie.

Selvom Lars og jeg måske taler lidt forbi hinanden i forhold til at få slået fast i hvilken grad, det
udgjorde et problem for Lars, at han ikke havde mulighed for at få læst teksterne op, tolker jeg hans
udsagn som udtryk for, at det med at læse historiske tekster hverken er let for ham, eller noget han
finde særligt interessant generelt. Jeg vender tilbage til Lars og Steffen i undertema a), hvor jeg
tolker deres fortællinger om livet i 1933 som et udtryk for, at deres referenceramme til at forstå livet
i 1933 er deres egen forståelse af verden og den tid, de lever i.

5.2.1.3 Delkonklusion 1: Analysens resultater i undertema a)
De eksempler, jeg nævner ovenfor, både eksemplerne, hvor eleverne giver udtryk for at have
oplevet en problematisk situation, som de følte et behov for at løse, og eksemplerne, hvor eleverne
følte sig decideret frustrerede i relation til en fortidsmæssig situation, kan forstås som udtryk for, at
eleverne oplevede at stå overfor en problematisk situation, der havde med fortiden at gøre. Det
gjorde de bl.a. i kraft af, at de spillede rollespil og fik tildelt roller som aktører i fortiden. Det er
ikke alle spil-elever, der giver udtryk for at have følt eller oplevet en problematisk situation som
eleverne i eksemplerne, men der er til sammenligning ingen elever, der ikke havde spillet rollespil,
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der i elevinterviewene lavede samme slags fortællinger. Eleverne i eksemplerne giver udtryk for, at
de indlevede sig i den aktør, de spillede, og at de umiddelbart oplevede situationen som
problematisk på vegne af aktøren. De ønskede endvidere at løse situationen, og de ønskede at løse
den med afsæt i aktørens interesser, eller som de tolkede aktørens interesser. Hvis jeg undersøger
eksemplerne igennem Barton & Levstiks tilgang til dét at have følelsesmæssig tilknytning til
fortiden, forstår jeg primært Adams (Forstadsskolen) og Brandons (Byskolen) udsagn som udtryk
for, at de, i et eller andet omfang, følelsesmæssigt involverede sig i de fortidige aktører, de spillede,
og bekymrede sig om, hvad der skete med dem, og hvad de oplevede i deres liv (eng. ’care about’),
og til dels at de ønskede at ”råde bod” på aktørernes situationer – som måske endda kan tolkes som
et ønske om at gøre noget godt igen (eng. ’care for)’. Samtidig viser det sig i nogle af interviewene,
at elevernes oplevelser af at stå overfor en problematisk situation knytter særligt an til de
spilmæssige udfordringer, som de oplevede under spillet, og som foranledigede følelser af
frustration hos dem, fordi de oplevede, at det var svært at ”vinde” – altså at få deres rolles løsninger
igennem.

Det er dog sandsynligt, som jeg peger på i analyserne ovenfor, at netop elevernes oplevelser af
spilmæssige udfordringer kan understøtte, at de også oplever fortidsmæssige problematiske
situationer og opnår en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, forenelig med Barton & Levstiks
former for følelsesmæssig tilknytning. Elevernes oplevelser af at stå overfor et følt fortidsmæssigt
problem og deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden udspringer af deres engagement i
spilprocessen, der er rettet imod de spilmæssige udfordringer, men som fordrer, at de forstår deres
egen og andre rollers perspektiver på problemer og løsninger i fortiden. Til gengæld kan det virke
hæmmende for elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden – herunder til den aktør, de har
spillet i rollespillet – hvis deres deltagelse i spilprocessen begrænses. Deres frustration rettes i den
sammenhæng imod spilprocessen på en anden måde, end når eleverne oplever udfordringer og
frustration i forhold til deres muligheder for at vinde. Hvis elevernes muligheder for selve det at
kunne deltage i rollespillet begrænses – og de netop ikke oplever, at de har betydning for
spilprocessen – begrænses også deres oplevelser af at stå overfor et følt fortidsmæssigt problem,
deres indlevelse i den aktør de spiller, og deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden.
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5.2.2. Undertema b)
Eleverne giver udtryk for, at de potentielt set ville opleve en situation som problematisk, hvis de
selv stod i den. De relaterer fortidige problematiske situationer til deres eget liv og ser fortidige
problematiske situationer i et nutidsperspektiv.

Jeg registrerer både spil-elever og elever, der ikke har spillet indenfor dette undertema. Der er
forskel på, hvordan spil-elever og ikke-spil-elever bruger nutidsperspektiver på fortiden.

Dette undertema i Tema 1 udgør ikke et selvstændigt tema, idet det også refererer til elevernes
oplevelser af et følt problem, der relaterer sig til fortiden. Men elevudsagnene indenfor dette
undertema beskriver ikke på samme måde, som i undertema a), at eleverne har oplevet ”selv” at stå
overfor en problematisk situation, som de følte et behov for at løse. I undertema b) giver eleverne i
højere grad udtryk for, at de rationelt kan forstå, at mennesker i fortiden oplevede en situation som
problematisk, og eleverne finder belæg for deres rationelle forståelse af fortidige menneskers
følelser i deres egne forestillinger om, hvordan de tror, de selv ville have oplevet en lignende
situation. De bruger således deres egne følelser som målestok for, om en situation var problematisk
i fortiden. Indenfor dette undertema fokuserer jeg på de elever, hvis udsagn peger i retning af, at de
hypotetisk set ville opleve en given fortidig situation som problematisk, hvis de selv stod i den. Jeg
finder, at det både er elever, der har spillet og elever, der ikke har spillet, der fortæller om
problematiske situationer i et nutidsperspektiv. Der er dog generelt forskel på, hvordan og hvornår
elever, der har spillet rollespil, og elever der ikke har spillet, ”oplever” en problematisk situation i
fortiden i et nutidsperspektiv. De elever, der har spillet rollespil, fortæller under interviewene, som i
undertema a) med udgangspunktet i den aktør, de har spillet, men de bruger nutidsperspektiv (eller
deres egne følelser og forståelser af verden) som referenceramme, når de ikke ved – eller forstår –
hvordan den aktør, de spiller, ville opleve og agere i en problematisk situation. Elever, der ikke har
spillet rollespil, fortæller derimod ofte med udgangspunkt i deres egne følelser, oplevelser og
forestillinger om, hvordan de selv ville have haft det, hvis det var dem, der stod i en problematisk
situation i fortiden a la de fortidige situationer, der har været genstand for undervisning. Disse
elever taler ikke med afsæt i specifikke fortidige aktører. De taler sommetider med udgangspunkt i
en gruppe, fx arbejdere i byen, hvis der bliver spurgt til denne gruppe, men deres fortællinger
indikerer, at deres nutidsforståelse er deres primære målestok for, hvordan mennesker i fortiden
måtte have oplevet verden. Fælles for de to grupper af elever, er, at de i et eller andet omfang lukker
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huller i deres viden med nutidsperspektiv. Det betyder, at de steder i deres fortællinger, hvor deres
viden ophører, eller hvor de ikke har fået tilbudt en adgang til fortidige/personlige perspektiver på
fortiden, eller hvor de ikke har haft (eller gjort brug af) muligheder for at undersøge fortidige
perspektiver, fortæller de om en problematisk situation i fortiden med afsæt i, hvordan de
(forestiller sig, at de) selv ville opleve en lignende situation.

Undertema b) har betydning i min videre analyse, hvor jeg undersøger, om der er tegn på, at
eleverne har foretaget en historisk undersøgelse (eng. ’historical inquiry’), som udtryk for udviklet
og udfoldet historiebevidsthed (undertema c)), og om der er tegn på, at eleverne skaber mening
igennem deres fortællinger og giver udtryk for historiebevidsthed som et etisk anliggende og dét at
leve historisk (Tema 2).

Eksempel b)-1: Fra interview med Lars og Stefan, ikke-spil-elever fra 9. klasse på Sydskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til eleverne Lars og Stefan, som jeg også omtaler i eksempel a)10. Eleverne har, som nævnt, ikke spillet rollespil. Eleverne giver i eksemplet, som jeg præsenterer
nedenfor, udtryk for, at det var hårdt at leve i 1933. Eleverne virker dog som om, de er i tvivl om,
hvad der egentlig lå i ”at livet var hårdt”. I interviewet spørger jeg eleverne om, hvordan det mon
var at leve i 1933. De giver udtryk for, at det var ”hårdt”, og jeg spørger først Lars, om han vil
uddybe lidt mere. Han svarer:

Lars: Det var et helvede i forhold til nu.
Interviewer: Ja, hvorfor?
Lars: Altså, hvis du var arbejdsløs, og du var mellem 18 og … altså man skulle
begynde at arbejde som 15 årig eller sådan noget, ikk’, så sådan fra 15 til nogen og
50, så måtte man bare gå ud og finde sig et arbejde. Og så hvis du kom over det, så
ville de [staten] vist gerne hjælpe dig, hvis du var ældre. Jeg gætter på, at man havde
svært ved at finde arbejde.

Jeg giver Lars ret i, at det nok var svært at finde arbejde og spørger så Stefan, hvad han tænker om
livet i 1933. Stefan svarer:
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Stefan: Lidt det samme som Lars siger. Det må have været virkelig surt i forhold til
nu. Man skulle virkelig bare arbejde, arbejde, arbejde for at kunne få noget ud af det
og få betalt sin rente af på et hus eller få mad på bordet.

Jeg spørger, om de kan sige noget om, hvordan livet var for forskellige samfundsgrupper, og Lars
svarer:
Lars: Altså hvilken gruppe det var hårdest for? Altså det var nok de fattige, de kunne
jo ikke få penge til mad og hus og alle de forskellige ting. […] Altså, i dag er der
kontanthjælp, den er jo lav, men der er nok til, at man kan overleve.

I eksemplet giver begge elever, som nævnt, udtryk for, at livet var et helvede og surt dengang, og
det skal forstås sammenlignet med, hvordan livet er i dag. De uddyber ikke – og jeg beder dem ikke
uddybe – hvad det egentlig betyder, når livet er et helvede og surt, men Lars fortæller, at livet som
arbejdsløs er ”bedre” i dag, fordi man kan få kontanthjælp. Der skulle fx mere til dengang, før man
fik hjælp af staten. De nævner også, at man arbejdede meget (mere end i dag, tolker jeg det som),
og det var svært at få ”mad på bordet”. Lars og Stefan har i undervisningsforløbets læremiddel fået
noget ”fakta” at vide omkring, hvilke konsekvenser den økonomiske krise i 1930’erne havde for
forskellige mennesker, bl.a. i byerne og på landet, og det fremgår, som jeg har været inde på, af
disse tekster, at livet var ”hårdt”35. Jeg tolker ikke elevernes udsagn her som udtryk for, at de
oplevede at stå overfor en følt problematisk situation, som eleverne, i større eller mindre grad, kan
siges at gøre i undertema a). Jeg tolker heller ikke Lars og Stefans udsagn som udtryk for, at de i
undervisningen havde følt en udtalt undren, nysgerrighed eller interesse for den problematiske
situation, som læremidlet beretter om (altså den økonomiske krise og dens påvirkning bl.a. af
mennesker på landet), og jeg ser derfor ikke udtalte tegn på, at eleverne oplevede bekymring for og
følelsesmæssig optagethed i forhold til mennesker og begivenheder i 1930’erne.

Eksempel b)-2: Fra interview med Andrea, Sander, Katinka og Emilie, ikke-spil-elever fra 8.
klasse på Nordskolen
Et lignende eksempel er fra et interview med fire elever fra Nordskolen, hvor eleverne ikke havde
spillet rollespil. Her fortæller to af eleverne lidt om, hvordan de tænkte, at det var at være arbejder i
1933. De to elever havde arbejdet særligt med en tekst i læremidlet, der handlede om livet i byen
35

Der er bl.a. en kilde (Kilde 3 på s. 102), der bærer overskriften Hårde Tider, og som fortæller om livet på landet (Poulsen, Historie
8, Gyldendal, 2014.)
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under krisen i 1930’erne, mens de andre to elever, som jeg her interviewer, havde læst om livet på
landet. Opgaven i undervisningsmaterialet gik ud på, at nogle elever læste om livet i byen og andre
om livet på landet, hvorefter eleverne mødtes i grupper og fortalte hinanden om henholdsvis livet på
landet og i byen. Jeg spørger først, hvem af eleverne, der havde arbejdet med ’livet i byen’, og
Andrea og Emilie tilkendegiver, at det havde de. Herefter skitserer Emilie, hvordan hun forestillede
sig livet som arbejder i byen:

Emilie: Altså, jeg tænker, at det var hårdt, for det var ikke lige så nemt at tjene penge,
som det er i dag, og hvis man så altid, altså man skulle tjene de der penge hver dag
for at kunne bo et sted og hele tiden skulle have mad, og der var ikke noget køleskab,
så maden det var også svært at få det til at holde, og man skulle jo nærmest gå frem
og tilbage, for man kunne ikke lige cykle eller sådan noget. […] I dag kan vi jo, hvis vi
ikke selv kan køre, så kan vi jo tage en bus eller tog eller cykle, men der var ikke de
samme muligheder dengang.

Emilies udlægning af livet som arbejder i 1933 lader til at basere sig på en kombination af
informationer fra undervisningsmaterialet samt hendes egne forestillinger om det. Hun fortæller, at
livet var hårdt, og jeg tolker, at hendes forståelse af et hårdt liv hænger sammen med, at det er svært
at tjene penge til husleje og mad. Det er muligt, at hun her refererer til undervisningsmaterialet, som
netop beskriver, at det som arbejdsløs var svært at få råd til husleje, mad og tøj, lige som det bl.a.
står beskrevet i en af materialets kilder36, at der ikke var køleskab i lejligheden. Til gengæld drager
Emilie sine egne konklusioner vedrørende mulighederne for at transporterer sig rundt, da der ikke
stå noget om, at man ikke havde cykler eller anden form for transport. Det er muligt, at det er en
måde for Emilie at forstå ”et hårdt liv” på tværs af tid. Hun prøver at forestille sig, hvad det egentlig
vil sige, at livet var hårdt dengang, og hendes (eneste) referenceramme er hendes eget liv og
forestillinger om, hvad et hårdt liv ville være for hende. Det er måske et liv uden cykel eller
muligheder for at bevæge sig rundt? Emilies forståelse af livet som arbejder i 1933 tager under alle
omstændigheder afsæt i hendes nutidsforståelse: Altså, jeg tænker, at det var hårdt, for det var ikke
lige så nemt at tjene penge, som det er i dag. Emilie taler ikke om samtidige perspektiver på og
oplevelser af livet i 1933. Det tyder ikke på, at Emilie selv oplevede at stå over for et følt problem i
forhold til den fortidsmæssige situation, der var genstand for undervisning. Jeg tolker således ikke
36

Kilde 9 på s. 108 i undervisningsmaterialet bærer titlen Barneliv i Ballerup (Historie 8, 2014, Gyldendal).
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hendes fortælling i retning af, at hun oplevede en udtalt undren, nysgerrighed eller interesse, som
foranledigede en undersøgelse af forhold i fortiden. Hun er dog klar over, at der var en problematisk
situation på det pågældende tidspunkt (i 1933), bl.a. er hun opmærksom på, at det var hårdt at leve i
byen, især som arbejdsløs, jf. eksemplet ovenfor, og at krisen i USA (krakket på Wall Street) også
med tiden ramte Danmark. Det, altså at hun er klar over, at der var en problematisk situation,
bekræfter hun på et andet tidspunkt i interviewet, hvor hun og Andrea supplerer hinanden i en (kort)
fortælling om netop den problematiske situation, som Danmark (og verden) stod i efter krakket på
Wall Street i 1929. I fortællingen, de skaber her, er der ikke noget nutidsperspektiv, som jeg ellers
er opmærksom på i dette undertema, men jeg tager eksemplet med alligevel for at vise, hvordan de
to elever fortæller om krisen, altså den problematiske situation, overordnet set. Det blot et kort
udsnit af interviewet, men det er ganske sigende for, hvordan elever, der ikke har spillet, ofte
fortæller om den problematiske situation, altså krakket på Wall Street og nogle af de konsekvenser,
som det fik for Danmark. De opbygger på en måde en fortælling, hvor jeg, som interviewer, spiller
en væsentlig rolle, idet jeg spørger, de svarer lidt, og jeg leder dem videre på vej, hvorefter de
uddyber lidt mere eller tilføjer detaljer til fortællingen.

Jeg spørger eleverne i interviewet, om de kan huske noget om, hvad det var, der var sket i USA,
siden der var problemer i Danmark (underforstået, at det bl.a. var hårdt at leve i danske byer som
arbejder). Først er der ingen, der svarer, men så spørger jeg igen, om de kan huske, at de læste en
tekst om Krakket på Wall Street og noget med nogle aktier, og hertil svarer Andrea:

Andrea: Ja, og så tjente mange [mennesker] penge på dem [aktierne], men så lige
pludselig så faldt priserne bare helt vildt meget. Og så havde de også lavet sådan
nogle kontoer i bankerne og sådan noget, hvor at det gik også bare helt galt. Så ja. De
prøvede bare at tjene penge, men altså de kom aldrig sådan rigtig i hus, for så gik det
bare ned ad bakke lige pludselig.
Jeg spørger derefter, hvorfor det påvirkede Danmark, at Wall Street krakkede i 1929, og ”alle”
havde solgt deres aktier i USA, og til det svarer Emilie:
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Emilie: Så kunne de [amerikanerne/amerikanske virksomheder] ikke købe noget fra
Danmark. Og så kunne Danmark ikke købe noget fra en by fx, og så gik de [jeg tror
hun mener landbruget og virksomhederne i byerne] konkurs på den måde.

Som nævnt ovenfor er dette (korte) udsnit af interviewet med eleverne fra Nordskolen sigende for,
hvordan elever, der ikke har spillet rollespil, fortæller om den fortidsmæssige problematiske
situation, som har været genstand for undervisning. Eleverne har ikke et ”naturligt” udgangspunkt
for deres fortælling i interviewet, og fortællingen bliver (måske derfor) ofte bygget op som en
samtale mellem mig som interviewer og eleverne. Det står i overvejende grad i kontrast til de
elever, der har spillet rollespil, fordi deres fortællinger ofte i interviewene tager udgangspunkt i den
aktør, de spillede, og hvordan han eller hun oplevede den problematiske situation. I den forbindelse
vil jeg blot nævne, at jeg erfarede, da jeg gennemførte elevinterviewene og i min efterfølgende
behandling af dem, at mange spilelever talte mere, sandsynligvis i kraft af den aktør, de havde
spillet. Jeg er også (måske for) ”tydelig” som interviewer i interviewene med spil-eleverne, og jeg
”leder” dem også på vej, men de har i udgangspunktet dét, jeg kalder et ”naturligt” afsæt for at
skabe en fortælling, og dette afsæt er den aktør, de (og andre) har spillet i rollespillet.

Eksempel b)-3: Fra interview med Simone og Clara, ikke-spil-elever fra 9. klasse på Storskolen
Dette eksempel skal ses i tråd med ovenstående to eksempler. Her er det to elever, Clara og Simone,
der heller ikke har spillet rollespil, som fortæller om, hvordan de forestiller sig, at det var at leve i
1933. De forstår den problematiske situation, som krisen udgjorde i 1933, med afsæt i, hvordan de
forestiller sig, at det må være at leve fx som fattig i en økonomisk krise. Jeg spørger eleverne,
hvordan det var at leve i 1933. Til det svarer Clara:

Clara: Det må være ret ubehageligt. Eller det der med ikke at vide, om jeg kan få
solgt mine ting, hvis man nu har en familie, man skal forsørge, hvis man har børn,
som skal have mad, så må det være ubehageligt ikke at vide, om man får løn næste
måned, eller man skal på gaden. Det er utrygt.

Simone fortsætter:
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Simone: Ja, […], der er nok rigtig mange arbejdsløse, og så skulle de leve på gaden
og lidt miste alt, hvad man havde.

Clara fortsætter med at tale om livet på gaden:

Clara: Det var ikke særligt fedt. Koldt. Hvis der er mange, der lever på gaden, kan det
også lave mange uroligheder, hvis man kan sige det sådan, fordi så vil man jo godt
have det bedste sted, hvis man fx tigger, så vil man nok gerne være dér, hvor der
kommer mange, og så kan de komme op at slås, eller jeg ved det ikke, hvis de mangler
muligheder.

Clara og Simone har begge læst om livet i byen, men det lader til, at det er deres egne perspektiver,
som de tillægger menneskers oplevelser af at leve i byen, fx som hjemløs, i 1933. Jeg tolker Claras
og Simones udsagn dels i retning af, at de, undervejs i undervisningen, ikke har undret sig særskilt
over forhold i fortiden, fx hvordan det egentlig var at være hjemløs eller fattig på det tidspunkt, dels
at de (måske derfor) ikke har tilvejebragt en historisk undersøgelse, og dels at menneskers følelser
og oplevelser er universelle på tværs af tid.

Eksempel b)-4: Fra interview med Caroline og Rosa, spil-elever fra 9. klasse på Vestskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til interviewet med Caroline og Roas fra Vestskolen, som jeg
også henviser til i eksempel a)-8 i undertema a). Caroline og Rosa har spillet rollespil, og i deres
klasse blev ”reglerne” lavet lidt om, således at nogle elever, der i spillet havde roller som ’borgere’,
mistede deres stemmeret og blev udelukket fra forhandlingssituationerne igennem spillet, jf.
eksempel a)-8. Caroline spillede enken Kirstine Nielsen. Enken er på fattighjælp, fordi hun mistede
sit arbejde på en fabrik som følge af, at hun måtte blive hjemme fra arbejde i en længere periode og
passe sin døende mand. Manden havde været ude for en alvorlig arbejdsulykke. I eksemplet
nedenfor fortæller Caroline om, hvordan hun (nok) selv ville forholde sig til en problematisk
situation, som den Kirstine Nielsen befandt sig i spillet, altså i 1933. Jeg spørger Caroline, hvad hun
egentlig syntes om den aktør, hun spillede, og om hun handlede på vegne af Kirstine Nielsen eller
som sig selv (som Caroline). Til det svarer hun:

Caroline: Altså, jeg synes ikke rigtig, at jeg så mig selv i hende.
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Interviewer: Nej.
Caroline: Men altså, jeg ved ikke, om jeg ikke kunne lide hende, men jeg synes bare,
at hun … hvis det var, at hun syntes, det var så forfærdeligt [at være på fattighjælp],
og hun vidste, at den eneste måde, hun ville komme frem på, det var, hvis hun lavede
en … enten startede en kvindegruppe, hvor man slog sig sammen, og man sagde, ”nu
kæmper vi sgu for det her.” Og så tror jeg, at det havde været lidt noget andet, hvis
jeg havde været ude og kæmpe for det – hvis jeg havde været ude og gået og stået og
demonstreret og sagt: ”Jeg vil have det her.” Om man så gjorde det dengang, det ved
jeg jo så ikke, men jeg synes alt i alt, det var en fin nok person, og jeg kunne egentlig
godt se, at hun havde det nok ikke så godt, når hendes mand lige var død, og sådan.
Men jeg tror bare også på, at hvis vi kvinder ville kæmpe så meget for rettigheder, så
ville vi også kunne havde gjort noget mere. Og jeg havde gjort noget mere, hvis jeg
var hende.
Interviewer: Ja. Hvorfor tror du ikke, hun gjorde det?
Caroline: Jeg tror, hun var for bange. Hvad ville folk sige, og hvad med mine børn, og
… hvad nu, hvis der sker noget med det her? Hvor jeg måske er lidt mere frygtløs. Jeg
gør bare ting.
Interviewer: Hvorfor tror du?
Caroline: Hvilket?
Interviewer: Hvorfor tror du, at du er mere frygtløs?
Caroline: Fordi jeg tror, at hvis jeg havde været i den situation, så havde jeg ikke …
så tror jeg, jeg havde ladet være med at tænke over, hvad jeg gjorde, og så havde jeg
gjort det.

I modsætning til de foregående to eksempler indenfor dette undertema, hvor elever, der ikke har
spillet, fortæller mere overordnet om fortiden, bl.a. i et nutidsperspektiv, fortæller Caroline med
afsæt i den aktør, hun spillede, altså Kirstine Nielsen. Hun fortæller således om en fortidsmæssig
problematisk situation med afsæt i enkens personlige fortælling om situationen. Carolines fortælling
tyder dog på, at hun oplevede en frustration over enkens mangel på handlekraft, men at hun stadig
handlede indenfor rollens handlingsrum. Det fremgår ikke som sådan af Carolines udsagn, hvorvidt
hun egentlig oplevede at stå overfor et følt problem i relation til fortiden, som i dette tilfælde kan
beskrives som følger: En fattig enkes begrænsede muligheder for at leve et anstændigt liv, herunder
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at kunne tage sig af sine børn og bevare sin stemmeret, som hun mistede i kraft af, at hun modtog
fattighjælp. Og dog, for Caroline undrer sig jo over, at enken ikke gjorde mere ved sin situation.
Carolines udsagn tyder på, at hun mener, at enken burde have været mere handlekraftig, fx idet hun
siger: hvis det var, hun syntes, det var så forfærdeligt […], hvis hun lavede en … enten startede en
kvindegruppe, hvor man slog sig sammen, og man sagde, ”nu kæmper vi sgu for det her”. Caroline
lægger således på én gang en distance til enkens problemer, men undrer sig samtidig over enkens
passivitet. Hun anerkender enkens problem, men der er ikke noget, der tyder på, at det interesserede
hende at undersøge, hvorfor enken netop ikke handlede, som Caroline selv ville have gjort. Hun
siger direkte: Om man så gjorde det dengang, det ved jeg jo så ikke. Caroline vurderer således sin
rolles handlinger (eller mangel på samme) ud fra, hvordan hun tror, hun selv ville have handlet.
Hendes nutidsperspektiv skaber på en måde en distance til den fortid, det handler om, og til enken.
Der er således ikke noget, der tyder på, at Caroline oplevede en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden, fx tillod sig at blive rørt af fortiden (jf. eng. ’touched by the past’ i Chinneys
historiebevidsthedsbegreb). Caroline forholder sig heller ikke med udpræget ydmyghed i forhold til
fortiden, idet hun bliver frustreret over enkens manglende handlekraft og er af den overbevisning, at
hun ville have gjort det anderledes (og i hendes optik bedre) selv, ligesom hendes udtalelser ikke
peger i retning af, at hun følte et ansvar i forhold til at undersøge enkens perspektiver, altså at lære
om enken, jf. eftertidens menneskers ydmyghed og ansvar i forhold til (at lære om og af) fortidens
mennesker som udtryk for at leve historisk i Chinnerys historiebevidsthedsbegreb. Men, som jeg
har påpeget i undertema a), var Carolines oplevelser under spillet muligvis farvet af, hvordan
rollespillet blev gennemført i hendes klasse. I eksempel a)-8 peger jeg netop på, hvordan Sofie blev
frustreret igennem spillet, fordi de elever, herunder hende selv, der spillede borgere (altså enken,
arbejderen, landmanden og arbejdsgiveren) blev udelukket fra forhandlingssituationerne og
løsningsprocessen, netop fordi de var borgere. Som nævnt overførte klassens elever ”regler” fra et
andet rollespil, som de havde spillet i 8. klasse. Det vil sige, at de elever, der spillede politikere
under spillet om Kanslergadeforliget fratog borgerne deres stemmeret og ret til at deltage i
forhandlingerne. Som jeg også har nævnt, kom Caroline ikke tilbage til undervisningen efter første
indlagte pause, men var gået hjem. Hvorvidt den måde, spillet blev gennemført i praksis, farvede
Carolines oplevelse af enken i en retning af at være frustreret over hendes manglende handlekraft,
kan jeg ikke sige med sikkerhed, men hun siger bl.a. på et andet tidspunkt i interviewet, at det var
nederen ikke at være med.

168

Eksempel b)-5: Fra interview med Magnus og Toke, ikke-spil-elever, fra 9. klasse på Alléskolen
Dette eksempel adskiller sig lidt fra de øvrige eksempler i dette undertema. Det gør det, idet
elevernes (særligt den enes) nutidsperspektiv i højere grad tillægges den måde, man i 1933 valgte at
løse den problematiske situation (altså den økonomiske krise), fremfor den problematiske situation i
sig selv. Eleverne her fortæller om den økonomiske krise i 1930’erne, egentlig uden at tillægge den
et nutidigt perspektiv, og fortællingen er, som i eksempel b)-2, sigende for elevernes – både de der
har spillet, og de, der ikke har spillet – måde at fortælle om den økonomiske krise. Det er den, idet
eleverne meget ofte fortæller om den økonomiske krise i overordnede træk, som om de refererer
fakta, uden at forholde sig til disse fakta i øvrigt. Nutidsperspektivet i dette eksempel indtræffer,
som nævnt, når særligt Toke fortæller om selve Kanslergadeforliget. I eksemplet nedenfor gengiver
jeg dog også den del af interviewet, hvor eleverne fortæller om den økonomiske krise (den
problematiske situation) uden at tillægge den et udtalt nutidsperspektiv. Det gør jeg for at give en
fornemmelse af, hvordan eleverne (ofte) skaber en fortælling om den fortidige situation.

I interviewet spørger jeg Magnus og Toke, om de kan fortælle om den økonomiske krise i 1933, og
hvordan forskellige mennesker oplevede den. De giver først udtryk for, at de ikke helt kan huske,
hvad krisen gik ud på, og jeg spørger derfor, om de kan huske, hvorvidt de havde læst om livet på
landet eller i byen, jf. opgaven i undervisningsmaterialet, og de svarer begge, at de var ’land’. Jeg
spørger så, hvordan det var at leve på landet på det tidspunkt, og Magnus lægger ud:
Magnus: Øh … det var ikke så fedt.
Interviewer: Nej.
Magnus: Det var dårlige arbejdsforhold, det var lav løn. Og overproduktion … større
udbud end efterspørgsel … alt det dér, det var ikke særlig godt. Mange af dem, de var
også i gæld og sådan noget, så selve situationen for dem var jo ikke særlig god. […]

Jeg spørger, henvendt til Toke, om han husker noget om, hvordan landmændene ønskede krisen
løst. Toke svarer:
Toke: Landmændene, de ønskede selvfølgelig bare at, overproduktionen … jeg kan
ikke helt huske årsagen til overproduktionen, hvor det præcis skete?
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Jeg supplerer eller svarer på Tokes spørgsmål:

Interviewer: Det var mere, at man ikke kunne komme af med varerne, fordi der ikke
var nogen, der kunne købe dem…

Toke fortsætter:

Toke: Ja, men jeg kan ikke huske, hvordan de overhovedet kom til at have så meget til
at starte med. Men det ville de jo i hvert fald gerne af med, for det gør jo, at alle deres
produkter jo var sådan, til ufatteligt lave priser, sådan at de ikke engang tjente på
dem. […] Så det var nok deres mål. […] Ja, at komme ud af den økonomiske krise, de
nu var i.

Selvom jeg ved, at Toke og Magnus har arbejdet specifikt med livet på landet, ved jeg også, at de
som led i undervisningsforløbet har været i gruppe med elever, der har arbejdet med livet i byen. I
grupperne skulle eleverne dele deres viden omkring henholdsvis livet på landet og i byen. Derfor
spørger jeg, om de også kan fortælle noget om, hvordan det så var at være arbejder i byerne på det
her tidspunkt. Til det svarer Magnus:

Magnus: Der var det med mændene, der blev tvunget ned i løn på [med] 20 %, og så
var der … og derfor var der rigtig mange, der ligesom … der var trusler mod [om]
lockout, men det endte så også med, at de ikke strejkede, og så var der også det dér
med, at kvinderne, de var ligesom billigere, øh … sådan, så de ville ligesom have
større mulighed for at kunne få de dér arbejdspladser … øh hvad hedder det, fordi at,
arbejdsgiverne jo ligesom gerne ville betale mindst muligt. Og så var der også
børnene, de kunne også meget nemmere få arbejde, fordi der ligesom var alle de dér
fabrikker, hvor at de kunne nemmere komme ind, og de havde brug for de dér små
fingre og sådan noget, så ja, der var rimelig stor krise for i hvert fald mændene på
arbejdsmarkedet.

Jeg tolker Magnus og Tokes fortællinger i ovenstående udsnit af interviewet i retning af, at de har
en vis indsigt i, hvad den problematiske situation gik ud på, og at de både kan fortælle om og give
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eksempler fra undervisningsmaterialets udlægning af den økonomiske krise (som de husker det).
Der er dog ikke noget, der tyder på, at de oplevede et følt problem, altså der er ikke noget i deres
måde at fortælle om krisen, der peger i retning af, at de undrede sig over noget eller stillede
spørgsmål til situationen, som de ønskede svar på, ligesom de ikke giver udtryk for, at det har noget
med dem at gøre, eller at de på nogen måde bliver rørt af den problematiske situation. Jeg tolker
endvidere elevernes fortællinger i retning af, at de oplevede en afstand mellem sig selv og de
fortidige hændelser, de fortæller om. Det er der ikke noget underligt i, da afstanden jo findes, ikke
mindst som en tidsmæssig afstand, men der er ikke noget, der tyder på, at der undervejs i
undervisningsforløbet (eller i interviewet) opstår en følelsesmæssig tilknytning mellem eleverne og
fortiden, der kan bidrage til at nedbryde denne afstand. I interviewet fortsætter jeg dog med at
spørge ind til, hvordan forskellige mennesker oplevede krisen dengang, og i deres svar antyder de
bl.a., at det nok ikke var nemt, fx som ovenfor, hvor Magnus siger […] Mange af dem, de var også i
gæld og sådan noget, så selve situationen for dem var jo ikke særlig god, men det lader ikke til, at
de har en indsigt i eller indtryk af, hvordan krisen blev oplevet i samtiden. Måske derfor, og det er
her, at fortiden tillægges et nutidsperspektiv, som er det primære fokus i dette undertema, svarer
Magnus med reference til, hvordan mennesker generelt oplever og agerer i krisesituationer:

Magnus:[…] Jeg tror, mange mennesker, de var mere egoistiske på en eller anden
måde, og mere sådan, desperate. Især når man er i en økonomisk krise, så vil alle jo
bare gerne have. Kan man sige. Der er ligesom ikke så mange, der er lige så villige til
at give. Øh … så ja, på den måde var man mere desperat, man ville have mere. Det
tror jeg egentlig også, det ville være, hvis det var, vi var i sådan en økonomisk krise,
fordi sådan er de fleste mennesker bare.

Magnus tager ikke afsæt i en specifik aktør, som spil-eleverne, eller en specifik gruppe, fx
mennesker på landet eller i byen afhængigt af, hvem han har læst om. Til gengæld beskriver han
situationen som desperat og giver udtryk for, at han (eller man) i nutiden nok også ville opleve en
økonomisk krisesituation som desperat. Han forestiller sig, hvordan han selv eller mennesker
generelt vil reagere og agere i en krisesituation og overfører denne forestilling på fortidens
mennesker og fortæller, hvordan ”man” bliver mere egoistiske og ikke så villige til at give. Det er
muligt, at han har ret i, at mennesker handler sådan i krisesituationer. Men udgangspunktet for at
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forstå den problematiske situation i fortiden, og hvilke konsekvenser den havde for mennesker i
fortiden, er hans egne følelser, forståelse af verden og forestillinger om kriser.

Toke tager over fra Magnus og begynder at tale om selve Kanslergadeforliget, altså løsningen på
den økonomiske krise, men han lader til at være enig med Magnus i, at ”man” tænkte mere på sig
selv før krisen og særligt før krisen blev løst og Kanslergadeforligets tilblivelse. Han siger:
Toke: Men jeg tror, at øh … i hvert fald i Kanslergadeforliget … at i selve situationen
får det til at se ud som om, at det virkelig hjalp med at give et større perspektiv …
altså, et velfærdssamfund er jo bygget op omkring det her med, at alle skal have en
chance, ikke også, altså, vi har kontanthjælp til dem, der måske ikke … og gratis
uddannelser og så videre. Det, tror jeg, var ligesom en øjenåbner dengang, fordi at,
Kanslergadeforliget var jo på en måde ét stort kompromis. Så … altså
arbejdsgiverene skulle være glade, alle skulle være glade, der var ikke nogen, der var
for glade, og der var ikke nogen, der var for sure … Så øh, det … ja, jeg ser det lidt
som en øjenåbner dengang, for at altså, velfærdsstaten er fremtiden.
Interviewer : Ja. Og det [at velfærdsstaten var fremtiden] vidste man vel ikke, kan man
sige. Man havde ikke prøvet det. Men …
Toke: Nej. Dengang var der jo … eller før de kom ind i den her økonomiske krise …
var man jo stadig meget … ikke-velfærdssamfunds-agtig. Meget liberale.

Jeg tolker Tokes sidste bemærkning, om at man var meget liberale og ikke-velfærdssamfunds-agtig
som et udtryk for, at han tilslutter sig Magnus’ udsagn om, at man var mere egoistiske, mindre
villige til at give før Kanslergadeforliget. Tokes fortælling handler således mere om ’løsningen’ på
den økonomiske krise, altså Kanslergadeforliget, end om hvordan forskellige mennesker oplevede
krisen. Som jeg tolker hans udsagn, mener han, at krisen bragte noget godt med sig, fordi løsningen
på krisen førte til velfærdsstaten, som Toke kender den i dag. Tokes ”nutidsperspektiv” drejer sig
således ikke så meget om, hvorvidt han potentielt set ville opleve en situation i fortiden som
problematisk, hvis han selv stod i den, som det drejer sig om, at han ser på løsningen på den
økonomiske krise igennem et nutidigt ”filter”. Det betyder, at han vurderer Kanslergadeforliget med
afsæt i sin egen viden om og forståelse af Kanslergadeforliget i relation til det, han kender som
velfærdsstaten. Toke er ikke konkret i forhold til, hvilken betydning løsningen fik for forskellige
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mennesker, men han påpeger, at det var et kompromis. Ifølge Toke blev det en øjenåbner for
datidens mennesker, som var ikke-velfærdsagtige. Toke nævner et par ting, som Kanslergadeforliget
(i sin udvikling til en velfærdsstat) førte med sig, herunder kontanthjælp og gratis uddannelse, og
det er mit indtryk, at han mener, at det er positive tiltag.

Selvom jeg ovenfor peger på, at der ikke er noget, der tyder på, at Magnus og Toke har en
følelsesmæssig tilknytning til den fortid, de fortæller om, er der måske noget i Tokes fortælling om
selve Kanslergadeforliget (løsningen), der alligevel kan pege i den modsatte retning. Tokes tilgang
til Kanslergadeforliget, som han ved fører til velfærdsstaten, kan tolkes som et udtryk for en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der (til en vis grad) kan sidestilles med Barton & Levstiks
bekymring for og følelsesmæssig optagethed af at noget fandt sted i fortiden (eng. ’care that’, den
anden form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden). Han anerkender nemlig betydningen af
velfærdsstaten for samfundets fremadrettede udvikling (nutiden og ham selv: vi har kontanthjælp til
dem, der måske ikke … og gratis uddannelser og så videre) og til dels for de mennesker, der levede
dengang (det var ligesom en øjenåbner). Han tillægger således hændelser i fortiden betydning, jf.
Chinnerys historiebevidsthedsbegreb som et etisk anliggende, og der opstå en forbundethed mellem
ham og fortiden. Men alligevel er der er noget i fortællingens nutidsperspektiv, som antyder, at det
var en slags ”nutidens kompromissøgende (retfærdige) væsen” (altså hans egen forståelse af
verden), der vandt over den egoisme, der hørte fortiden til. Der er således ikke noget, der tyder på,
at Toke forholder sig med den ydmyghed, som Chinnery mener, er en væsentlig komponent i
historiebevidsthed som et etisk anliggende og det at leve historisk. Der er således snarere tale om en
optagethed og anerkendelse af velfærdsstatens tilblivelse, der afspejler Tokes eget syn på
velfærdsstaten, end en følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Jeg vender tilbage til Magnus og Toke
i Tema 2, hvor jeg diskuterer betydningen af nutidsperspektiv i fortællinger om fortiden.

5.2.2.1 Del-konklusion 2: Analysens resultater i undertema b)
Fælles for eksemplerne i dette undertema er, at eleverne rationelt forsøger at forstå en given fortid
med afsæt i deres egen forståelse af verden. Det handler grundlæggende om, at eleverne forstår
fortiden – og mennesker i fortidens perspektiver og oplevelser i fortiden – i et nutidsperspektiv.
Som jeg tolker elevernes udsagn, er der ikke noget, der indikerer, at de egentlig oplevede et følt
problem, der relaterer sig til fortiden, på trods af, at de giver udtryk for, at den fortidige situation –
den økonomiske krise – var problematisk, og at flere mennesker var påvirkede negativt af den. Det
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var hårdt, og der var ikke den samme hjælp at hente, som der er i dag. Der er dog i disse eksempler
ikke noget, der tyder på, at eleverne undrede sig, var udprægede nysgerrige eller interesserede i,
hvordan mennesker i fortiden oplevede den økonomiske krise. Der er heller ikke noget, der peger i
retning af, at de blev særskilt rørt af forhold i fortiden. Det er min oplevelse, at eleverne forholder
sig rationelt til forhold i fortiden, som de anerkender må have været problematiske, særligt fordi
vilkårene var nogle andre, end de er i dag.

Der er ikke, som jeg tolker elevernes udsagn, noget, der som sådan peger i retning af, at de var
følelsesmæssigt tilknyttede fortiden. Deres fortællinger afspejler i højere grad en vis distance
mellem dem selv og den fortid, de fortæller om. I princippet kunne særligt Barton & Levstiks første
form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden (bekymring og følelsesmæssig optagethed af noget
eller nogen i fortiden, eng. ’care about’) indfinde sig, når eleverne netop forstår fortiden med afsæt i
deres nutidsforståelse og særligt med afsæt i deres egne følelser. Som jeg har beskrevet i afsnit 4.4.6
peger Barton & Levstik nemlig på empiriske studier, hvor eleverne blev følelsesmæssigt optaget af
bestemte fortidsmæssige emner. Det gjorde de, dels fordi de var personligt interesserede i disse, og
dels fordi de kunne udforske mennesker i fortidens følelser og oplevelser og relatere disse til deres
egne følelser og oplevelser, jf. tidligere citat: Students cared about topics that allowed them to
explore the feelings and experiences of people in the past and relate them to their own (Barton &
Levstik, 2004: 231). Men, som nævnt, ser jeg ikke udtalte tegn på, at eleverne i ovenstående
eksempler var særskilt bekymrede eller følelsesmæssigt optagede af noget eller nogen i fortiden. For
ikke-spil-elevernes vedkommende kan det være et udtryk for, at de ganske enkelt ikke var udpræget
interesserede i det fortidsmæssige indhold, som var genstand for undervisning. Jeg synes ikke at
kunne spore en udtalt undren, nysgerrighed eller interesse hos dem. For spil-eleven, som jeg her
refererer til, i forhold til det nutidsperspektiv, hun tillægger fortiden, handler det i store træk om at
hun forsøger at forstå den aktør, hun spillede, samt de valg og handlinger aktøren (ikke) foretog
med afsæt i hendes egen forståelse af verden og sig selv. Fælles for eleverne i dette undertema er, at
de ikke som sådan undrede sig over noget i fortiden, som de følte et behov for at finde svar på – i
hvert fald ikke i en grad, så svaret var at finde uden for dem selv og deres egen forståelse af verden.
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5.2.3 Undertema c)
Eleverne giver udtryk for, at de indgik i en undersøgelse af et problem, der vedrørte en given
fortid, idet de beskriver en undersøgelsesproces.

Jeg registrerer udelukkende spil-elever indenfor dette undertema.

I dette undertema er jeg optaget af at undersøge, om der er noget i elevernes fortællinger, der
indikerer, at de har foretaget eller er indgået i en historisk undersøgelse netop foranlediget af, at de
oplevede et følt problem, der relaterede sig til fortiden. Jeg undersøger dette med afsæt i det Deweyinspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, som har historisk undersøgelse som
en central komponent. Det er således Deweys overordnede forståelse af undersøgelsesbegrebet
(eng. ’inquiry’) og Barton & Levstiks historiedidaktiske tilgang til historisk undersøgelse som
metode, der ligger til grund for mine analyser i dette undertema.

Eksempel c)-1: Fra interview med Fatima, Aischa og Zahra, spil-elever, 9. klasse på Byskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til de tre elever fra Byskolen, Fatima, Zahra og Aischa, hvis
udsagn jeg også diskuterer i undertema a). I undertema a) peger jeg på, igennem forskellige udsnit
af interviewet, hvordan særligt Zahra og Aischa giver udtryk for, at de oplevede at stå overfor en
problematisk situation, der både relaterede sig til fortiden og til spilmæssige problematikker, men
som overordnet set førte til eller var udtryk for følelsesmæssig tilknytning til fortiden hos eleverne,
jf. eksempel a)-4. Det følgende udsnit fra interviewet er en gentagelse, idet jeg også henviser til
netop dette sted i interviewet i mine analyser i undertema a) (eksempel a)-4). Men i forhold til
nærværende undertema bruger jeg her elevernes udsagn til at illustrere, hvordan jeg ser, at elevernes
beskrivelser af de forhandlingssituationer, som de indgik i under spillet, kan være udtryk for, at de
har indgået i en historisk undersøgelse i deweysk forstand. Jeg har tidligere i afhandlingen uddybet
historisk undersøgelse, som ifølge Dewey, består af en proces med fem faser. Jeg opsummerer
processen her: Den første fase (i) handler om, at man oplever dét, Dewey kalder, et følt problem
eller en besværlighed (det kan i historiedidaktisk perspektiv dreje sig om, at man føler en undren, en
nysgerrighed eller en interesse i forhold til noget i fortiden, som foranlediger en undersøgelse
(Barton & Levstik, 2004: 197)). I den anden fase (ii) indkredser man en nærmere definition på
problemet eller besværligheden, og i tredje fase (iii) opstiller man forslag til mulige løsninger. I
fjerde fase (iv) overvejer og afprøver man løsningsforslag i relation til konsekvenser og
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videreudvikling af løsninger, og i denne fase ligger det, jeg tidligere omtaler som dramatisk
gennemspilning (eng. ’dramatic rehearsal’). I den femte og sidste fase (v) afprøver man et
løsningsforslag i praksis og accepterer eller afviser det i forhold til, om det løser den problematiske
situation. I henhold til Barton & Levstiks (2004) historiedidaktiske tilgang til denne fase, drejer det
om, at eleverne drager deres egne konklusioner på forløb i fortiden, finder svar på deres spørgsmål
eller mening i deres undren (ibid.).

I udsnittet fra interviewet, som jeg her henviser til, fortæller Zahra og Aischa om den aktør, de selv
spillede samt om andre aktører, spillet af deres klassekammerater. Aischa og Zahra delte, som
nævnt tidligere, rollen som Peter Munch. De fortæller endvidere om de beslutninger, de traf på
baggrund af forhandlingerne i spillet. Jeg spørger i interviewet til, hvordan de oplevede den del af
spillet, hvor de skulle forhandle med andre og blive enige om en løsning på krisen. Aicha og Zahra
giver i deres fortælling udtryk for, at det ikke lykkedes dem at få alt, hvad de kæmpede for igennem
i forhandlingerne. De fortæller37:

Aischa: Og så var det lidt sværere, jeg kan ikke huske, hvilken rolle Alexander og
Barbara spillede …
Zahra: De var Venstre, Thomas Madsen Mygdal …
Aischa: Og det var de tætteste, vi godt kunne … [blive enige med].
Zahra: Men det var også rigtig svært, for de [Thomas Madsen-Mygdal] ville ikke have
en regulering af markedet eller noget som helst. Men vi ville have en handelsaftale
med England, og det fik vi ikke i slutningen, fordi vi ’kompromerede’ [gik på
kompromis] med dem [Thomas Madsen-Mygdal], så vi endte med at gå med til det, og
det var lidt besværligt for os…
Aischa: For vi burde egentlig ikke gå på kompromis...
Zahra: Ja, for han [Peter Munch] sagde jo også, at han havde rigtig stærke
holdninger [det stod i rollebeskrivelsen], han havde kun to virkelig stærke holdninger,
og det var bare det, at det første var, at han bare skulle hjælpe landmændene, og så
ville han ikke have devaluering af kronen, og så var der det med en handelsaftale, og
så kunne vi ikke engang få en af dem, så. Det var lidt besværligt.

37

Dette udsnit præsenterer jeg, som nævnt, også i eksempel a)-4, men jeg gengiver det her, da det også har relevans i forhold til at
diskutere, om eleverne foretog en historisk undersøgelse.
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Hvis jeg sætter elevernes udtalelser ind i en ramme, der indeholder de fem faser i en historisk
undersøgelse, kan den se ud som følger: (i) Eleverne føler, at de står overfor et problem, en
besværlighed, der drejer sig om, at de i forhandlingerne ikke kan blive enige med de andre. Peter
Munch er drevet af en politisk overbevisning og nogle specifikke holdninger til, hvordan krisen bør
løses, som skal være til fordel for landmændene. Samtidig kan det problem eller den besværlighed,
som eleverne føler her, karakteriseres som en spilmæssig udfordring, idet eleverne oplever
udfordringer, der relaterer sig til deres muligheder – eller mangel på samme – for at ”vinde”, jf. min
tidligere diskussion af Aischa og Zahras oplevelser af at stå overfor et følt problem i eksempel a)-4.

I eksempel a)-4 peger jeg på, at elevernes oplevelser af spilmæssige udfordringer kan virke
understøttende for deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden, idet de handler på vegne af en
fortidig aktør, og dermed potentielt set også ”oplever” de fortidsmæssige problemer, som aktøren
stod overfor. (ii) Eleverne er klar over, at problematikken handler om en økonomisk krise, som kan
løses på forskellige måder, fordi forskellige aktører har forskellige perspektiver. Det tyder på, at de
har arbejdet med deres rolle samt opnået indsigt i de øvrige aktørers holdninger igennem
præsentations- og diskussionsrunderne. (iii) De forskellige aktører i rollespillet har præsenteret
forskellige løsningsmodeller, og det har Peter Munch også. Det fremgår ikke af eksemplet, hvorvidt
løsningsmodellernes forskellige konsekvenser er blevet debatteret til fulde, men det er dog
hensigten i spillet. (iv) Eleverne giver udtryk for, at de har diskuteret forskellige
løsningsmuligheder med andre aktører – især er de bevidste om aktøren ’Thomas Madsen-Mygdal’,
fordi det var den eneste, de følte, at de kunne gå i forhandlinger med i forhold til at finde en fælles
løsning. Der er forskellige løsninger i spil, og de er opmærksomme på bl.a. løsninger som
regulering af markedet, en handelsaftale med England, støtte til landbruget og devaluering af
kronen (de to sidste er deres egne). De taler dog ikke her om mulige konsekvenser af de forskellige
løsninger, som også ligger inden for denne fase. (v) Eleverne oplevede, at de måtte gå på
kompromis, så den eller de løsningsforslag, der bliver vedtaget i forhandlingerne med Thomas
Madsen Mygdahl, er i dette tilfælde ikke til Peter Munchs fordel. Det fremgår dog af tidligere
udsnit af interviewet med Aischa og Zahra i eksempel a)-4, at de, på vegne af Peter Munch, fik
afværget, at kronen blev devalueret. Løsninger, som de har vedtaget sammen med Thomas MadsenMygdal, bliver i spillet taget videre til en forhandlingsrunde, hvor alle fortidige aktører, spillet af
eleverne i klassen, diskuterer og stemmer om klassens endelige Kanslergadeforlig. Aischa og Zahra
taler dog ikke om denne del af spillet i eksemplet. Det er muligt, i forhold til rollespillet som
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helhed, at denne sidste forhandlingsrunde, hvor klassen diskuterer og stemmer om de løsninger,
som de enkelte forhandlingsgrupper er blevet enige om, bør udgøre den femte fase (v) af
undersøgelsesprocessen. Det vil betyde, at dét, jeg ovenfor betegner som fase fem (v), hvor eleverne
i mindre forhandlingsgrupper bliver enige om løsninger på krisen, i så fald kommer til at indgå i
fase fire (iv), og at fase fem (v) således bliver dér, hvor hver gruppe tager deres løsningsforslag med
i ”plenum”, præsenterer dem for de øvrige forhandlingsgrupper og afprøver, hvorvidt de ”holder”
(altså bliver vedtaget af alle) eller bliver forkastet. En sådan undersøgelsesproces, altså hvor de
mindre forhandlingsgruppers diskussioner og beslutninger om løsningsmodeller placeres i fase fire
(iv), giver endvidere plads til den dramatiske gennemspilning, der netop er karakteristisk for denne
fase. Det betyder, at eleverne får mulighed for i forestillingen (eng. ’imagination’) – men i samspil
med andre – at opstille forskellige løsningsmodeller og i refleksion og samtale afprøver dem med
fokus på konsekvenser forbundet med de forskellige løsningsmodeller, jf. afsnit 5.3.5 om dramatisk
gennemspilning. Med afsæt i ovenstående analyse af Aischa og Zahras fortælling, og med den
forståelse af deres engagement, jeg etablerede i eksempel a)-4, tolker jeg deres fortællinger som
udtryk for, at de har foretaget en historisk undersøgelse i Deweysk forstand.

Eksempel c)-2: Fra interview med Adam og Dana, spil-elever, fra 9. klasse på Forstadsskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til en Adam, hvis udsagn jeg også har fokuseret på i undertema
a). Eksemplet skal ses i tråd med ovenstående eksempel på, hvordan forhandlingssituationerne i
rollespillet kan læses ind i en undersøgelsesramme forenelig med Deweys undersøgelsesproces. I
eksempel a)-1 bruger jeg Adams udsagn til at illustrere, hvordan nogle spil-elever, i kraft af den
aktør, de spillede i rollespillet, oplevede at stå i en specifik problematisk situation, der relaterede sig
til fortiden, og som de gav udtryk for, at de ønskede at løse. Det følgende udsnit fra interviewet med
Adam er ikke med i eksempel a)-1, men det skal ses i relation til Adams øvrige fortællinger i
eksempel a)-1. Jeg ønsker her at fremhæve, hvordan jeg, i Adams fortællinger, ser tegn på, at han
foretog eller indgik i en historisk undersøgelse i deweys forstand på linje med Aischa og Zahras
undersøgelse.

I forbindelse med, at Adam, Dana og jeg taler om rollespillet og deres oplevelser bl.a. af
forhandlingssituationerne, fortæller Adam lidt om, hvem (han husker) han var i forhandlingsgruppe
med, samt hvilke løsninger, de kom til enighed om. Adam spillede Niels Frederiksen fra Det
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Radikale Venstre. Jeg spørger ham, hvem han fandt sammen med under forhandlingerne, og han
svarer følgende:
Adam: Øh, altså hvilke personer jeg valgte?
Interviewer: Øh, ja, ja. Du må gerne sige elevnavnene, hvis du ikke kan huske, hvem
de var [aktørernes navne].
Adam: Uf, altså jeg kan i hvert fald huske, det var borgerne og journalisten.
Interviewer: Alle borgere?
Adam: Nej, nej, en borger. Jeg kan ikke huske, hvem det var.
Interviewer: Hvem var det [af klassekammeraterne]?
Adam: Amanda. Jeg kan ikke huske…
Interviewer: Ja, det var Marius [Marius Madsen, landmanden, spillet af Amanda].
Adam: Og så var det journalisten. Og … en anden.
Interviewer: Gustav?
Adam: Nej, vi delte os jo først op i to grupper og så derefter i fire. Og jeg gik så over i
den anden. Der var også en fra Venstre, tror jeg. Amina var det.
Interviewer: Amina, ja, det er rigtigt […]. Hun [Amina] var fra Venstre.
Adam: Vi gik så ind for at devaluere kronen og noget med hjælp til landbruget … at vi
skal have lov til at producere så mange grise, som vi havde lyst til, som Amanda gik
ind for, altså Marius [landmanden], og så, hvad var det mere, nå ja, socialreformen
gik vi også ind for.
Interviewer: Okay, fint.
Adam: Ja, for det [socialreformen] ville Marius [landmanden] gerne, fordi han var
borger, og han var bange for, at han kom til skade på arbejdspladsen, og så ville han
gerne have sikkerhed, ikk’, tror jeg.

I denne del af interviewet fortæller Adam, hvordan han og andre gik løsningsorienteret til værks.
Han giver udtryk for, at han i et eller andet omfang er klar over, hvilke perspektiver et par af de
andre aktører (spillet af hans klassekammerater) havde på fortiden. Det kan tolkes som et udtryk
for, at Adam forstår og kan sætte sig ind i, hvad nogle af de øvrige aktører ønskede, og han ser
således (om end blot et par) andre fortidige perspektiver på problemet. Adam skulle i
forhandlingerne forholde sig rationelt til andre aktørers perspektiver, det vil sige, han skulle
undersøge, hvem han, på vegne af Niels Frederiksen, bedst kunne forhandle med, med henblik på at
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mødes om et forlig. Som jeg tolker Adams fortælling i ovennævnte samt tidligere udsnit af
interviewet med ham, kan hans fortælling læses ind i en ramme, der beskriver
undersøgelsesprocessens fem faser. På samme måde, som jeg placerede Aischa og Zahras
fortællinger i relation til en undersøgelsesproces, kan Adams fortællinger ovenfor samt i eksempel
a)-1 ses som udtryk for en undersøgelsesproces på følgende måde: (i) Adam oplevede at stå overfor
et problem, der relaterede sig til fortiden, idet han spillede en fortidig aktør, jf. eksempel a)-1, hvor
jeg beskriver Adams oplevelse af et følt fortidsmæssigt problem, som han oplevede et behov for at
løse som den aktør, han spillede. (ii) Adam har indkredset en nærmere forståelse af den
problematiske situation igennem spillet og har opnået indsigt i, hvordan han selv, som en fortidig
aktør, oplevede problemet. (iii) Adam har endvidere igennem præsentationer for og diskussioner
med de øvrige aktører indkredset en forståelse for mulige løsninger på problemet, samt hvem han
med fordel kunne gå i forhandlinger med, med henblik på at få egne løsninger igennem bedst
muligt. (iv) Som jeg tolker Adams fortælling i eksemplet ovenfor, er det især denne fjerde fase, der
er afspejlet i hans fortælling. Her fortæller han om, hvem han indgik et forhandlingssamarbejde
med, fordi de ønskede en del af de samme ting gennemført, herunder en devaluering af kronen og
hjælp til landbruget. Han taler her om, hvem han indgik samarbejde med og giver udtryk for, at han
har nogen indsigt i deres holdninger og interesser i forhold til løsninger på krisen, fx er han klar
over, at landmanden Marius Madsen (spillet af Amanda) gik ind for en socialreform, fordi det ville
sikre ham i tilfælde af, at han mistede sin gård. Men selvom Adam ikke giver udtryk for det direkte,
kan denne fjerde fase også være udtryk for, at Adam har gennemgået de foregående faser, da disse
ligger til grund for, han er i stand til at handle på vegne af Niels Frederiksen i
forhandlingssituationen, som han beskriver. Som det også er tilfældet i eksempel c)-1, i forbindelse
med gennemgangen af Aischa og Zahras fortælling i relation til en undersøgelsesproces ovenfor, er
femte og sidste fase ikke indeholdt i Adams fortælling ovenfor, da han her ikke fortæller om, hvilke
løsningsmodeller klassen tog med i deres endelig Kanslergadeforlig.

Eksempel c)-3: Fra interview med Amanda og Johan, spil-elever fra 9. klasse på Forstadsskolen
I de to eksempler ovenfor peger jeg på, at den historiske undersøgelse kan siges at finde sted særligt
i forhandlingssituationerne i rollespillet, hvor eleverne får mulighed for at undersøge egne og andres
perspektiver på en problematisk situation i fortiden og sammen finde en løsning – eller oplever at
netop deres løsninger bliver forkastet. Men der er også eksempler på spil-elever, der beskriver en
form for undersøgelsesproces, hvor de er blevet klogere på deres aktørs perspektiver på den
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problematiske situation, de oplevede at stå i. Jeg tolker disse fortællinger som udtryk for, at
eleverne her dels oplevede at stå i en følt problematisk situation i relation til fortiden i kraft af den
aktør, de har spillet, og dels at der har fundet en undersøgelse sted igennem hvilken, de er blevet
klogere på, hvordan den aktør forholdt sig til den problematiske situation. Den undersøgelse,
igennem hvilken de bliver klogere på aktøren og dennes perspektiver, har fundet sted i
undervisningen, hvor de har arbejdet med og spillet deres rolle, hvilket har givet dem indsigt i deres
egen og andre aktørers holdninger til den problematiske situation. Men når jeg læser elevernes
fortællinger i interviewene, er der noget i deres fortællinger, der indikerer, at meningen først rigtig
bliver skabt igennem interviewet, altså i samspil med mig som interviewer og de elever, de bliver
interviewet sammen med. Interviewet som meningsskabende ramme vender jeg tilbage til i Tema 2,
men jeg præsenterer her et eksempel på en elev, Amanda, hvis fortælling jeg tolker i retning af, at
hun dels igennem undersøgelse i spillet er blevet klogere på den aktør, hun spillede, og dels skaber
mening i undersøgelsen igennem interviewet.

Jeg spørger Amanda, som spillede landmanden Marius Madsen, hvad der drev Marius Madsen til at
ønske de ting for fremtiden, som han ønskede. Til det svarer Amanda:
Amanda: Altså, hans får – eller nej, den dér, hvad hedder det – hans gård, øh hvad
hedder det, han gik meget ind for – som jeg husker det, så gik han meget ind for, at
øh, han ville gerne have sin griseproduktion op, så han kunne sælge flere grise, så han
kunne få penge ind til at renovere sin gård. Han havde en fin nok gård, men den måtte
godt sådan – der var nogen steder, hvor den godt kunne være lidt bedre, ikk’.
Interviewer: Ja.
Amanda: Hvor jeg så, Louise [navn på en anden elev], hun solgte cement, eller sådan
noget, ikk. Og så vi var ikke handelspartnere, men jeg købte fra hende [landmanden
købte cement fra fabriksejeren, spillet af Louise].
Interviewer: Ja. Okay. Og hvad drev ham [Marius Madsen] til at ville de ting, han
ville?
Amanda: Det var nok, at hans gård skulle, sådan der, køre rundt og sådan noget. Og
hans forældre var også, hvad hedder det … gårdmandsejere …
Interviewer: De var landmænd?
Amanda: Ja.
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Interviewer: Okay, så han kom fra en landbrugsfamilie? Var han meget påvirket af
krisen?
Amanda: Altså, han var ikke – han havde hørt om, at mange af hans venner blev nødt
til at gå i auktion [på tvangsauktion] med sin gård eller sådan noget. Og der var
nogen, der ikke ligesom havde råd til ligesom at drive den videre, så han var påvirket
af det, men den havde ikke nået at ramme ham, sådan dér, helt vildt meget.
Interviewer: Okay.
Amanda: Men en lille smule var han.
Interviewer: Var han bange?
Amanda: Ja, han var bange for, at hans gård også ligesom skulle gå i sådan, auktion
[ryge på tvangsauktion]. Ligesom hans venners.

Jeg spørger endvidere Amanda, hvad Marius Madsen ønskede for fremtiden, altså hvordan han
kunne se krisen løst, og til det svarer hun:

Amanda: Øh, at, hvad hedder det, at griseproduktionen ikke skulle sænkes [det er et
forslag, som andre i spillet stiller, nemlig at der skulle indføres ”svinekort”, der
begrænsede produktionen af svin for at øge efterspørgslen].
Interviewer: Ja.
Amanda: Øhm … og at han … altså, sådan, politisk eller bare ham selv?
Interviewer: Begge dele. Hvad du tænker.
Amanda: Øhm, jeg tænker, at han ønskede, at hans gård kunne blive renoveret. […]

Amandas udlægning af hvad Marius Madsen, som hun spillede, ønskede og frygtede, afspejler i
store træk, hvad der i rollebeskrivelsen står om ham. Hun har taget afsæt i rollebeskrivelsen for at
finde ud af, hvem han var. Men i interviewet giver hun endvidere udtryk for, at hun har undersøgt,
om han havde andre holdninger. Det har hun med afsæt i et personligt engagement, der drejer sig
om, at hun ønskede at deltage til fulde i de diskussioner, der fandt sted igennem spillet. Hun var
således ikke tilfreds med, at hendes rolle ”kun” forholdt sig til svineproduktionen. Men hun måtte
sande, at aktøren Marius Madsen ganske enkelt var mest optaget af svin og landbruget. Hun
fortsætter:
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Amanda: Men jeg tror også, sådan, fx på mit papir, ikk [på rollekortet], der tror jeg,
man kunne have skrevet lidt flere ting, som jeg gik op i, fordi at med mig, så var det
egentlig kun med grise, altså det var kun grise, grise, grise, grise …
Interviewer: Ja, okay.
Amanda: Ja, der stod næsten kun noget med grise og min gård og sådan noget, ikk’,
hvor der godt måtte være sådan lidt flere politiske holdninger på en eller anden måde.
Sådan så man ligesom – fordi jeg skulle næsten, sådan, selv sidde og regne ud, hvad
jeg egentlig ville have, og hvad jeg ikke ville have, når politikerne sagde noget. Det
måtte godt stå lidt mere skarpt, ligesom på de andres, ikk’.
Interviewer: Ja, okay. Så du manglede politiske holdninger måske?
Amanda: Mmm.
Interviewer: Regnede du selv ud, hvilke [politiske holdninger] du måske havde?
Amanda: Altså, jeg prøvede lidt, for man kunne ligesom se det lidt med gården.
Interviewer: Hvad ville du sige …? [hvilken politisk holdning Marius Madsen havde].
Amanda: Det er Venstre.
Interviewer: Ja, okay, det kom du frem til?
Som jeg tolker Amandas fortælling her, skaber hendes ”møde” med aktøren Marius Madsen en
undren, nysgerrighed og interesse hos hende, der handler om, at hun har svært ved at forstå, at han
”kun” går op i noget med grise og landbrug. Måske afspejler hendes undren hendes personlige
interesse i politik, hvilket både hun, Johan og rigtig mange andre elever fra klassen på
Forstadsskolen giver udtryk for, at de har. Men hendes undren, nysgerrighed og interesse afspejler
også, at hun igennem spillet føler, at hun bliver koblet af nogle diskussioner, der særligt finder sted
imellem politikerne, jf. her også Adams følelse af ikke at kunne deltage i visse diskussioner, fordi
hans rolle ikke havde holdninger hertil (eksempel a)-1). Amanda giver dog udtryk for, at hun fandt
ud af, hvilken politisk holdning Marius Madsen havde, nemlig en sympati med Venstre, og hendes
fortælling kan derfor indikere, at hendes undren affødte en undersøgelse, som igen mundede ud i
svar, hun kunne bruge bl.a. i spillets forhandlinger.
Som jeg nævner i indledningen til dette eksempel, indikerer hendes fortælling, at meningen – altså
den erfaring, undersøgelsen afføder – særligt skabes igennem interviewet. Med det mener jeg, at
hendes fortælling virker usikker, idet hun tøver og fortæller lidt usammenhængende, men at hun
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igennem interviewet delvist får skabt et billede af, hvem Marius Madsen egentlig var. Fortællingen
er et udtryk for, at hun har foretaget en undersøgelse af Marius Madsen, og jeg vender tilbage til
dette eksempel i Tema 2, idet jeg ser hendes fortælling som udtryk for, at hun netop skaber en form
for mening igennem sin fortælling, som er affødt af en historisk undersøgelse med afsæt i en undren
og et følt problem.

Eksempel c)-4: Fra interview med Agnes og Conrad, spil-elever, fra 9. klasse på Strandskolen
Dette eksempel er i tråd med ovenstående eksempel, hvor Amandas ”møde” med den aktør, hun
skal spille, afstedkommer en undren, nysgerrighed eller interesse hos hende, der gør, at hun i en
eller anden grad foretager en undersøgelse af aktørens holdninger. Men dette eksempel skal også
danne afsæt for en diskussion af elevernes historiske undersøgelser, der vedrører, hvorvidt
undersøgelserne egentlig tager højde for dét, Dewey kalder histories dobbelte betydning, og som
drejer sig om, at historiske undersøgelser både tager højde for histories rumlige- og tidsmæssige
dimensioner (eng. ’spatial phase’ og ’temporal phase’). I dette eksempel vender jeg tilbage til
eleven Agnes, som jeg interviewede på Strandskolen sammen med klassekammeraten Conrad.
Agnes omtaler jeg også i undertema a (eksempel a)-3), hvor jeg refererer til et udsnit af interviewet,
jeg mener indikerer, at Agnes undrede sig over, at den aktør, hun spillede, Peter Munch, var imod
en devaluering af kronen på trods af, at hans partifæller var for. Der var dog, som jeg nævner i
diskussionen i eksempel a)-3 ikke noget i Agnes’ fortælling, der pegede i retning af, at hun havde
foretaget en yderligere undersøgelse af Peter Munchs holdninger, fx en undersøgelse af, om hans
argumenter valide, eller hvorvidt der kunne findes flere argumenter for og imod hans holdninger
med henblik på netop at kunne stå fastere i forhandlingerne med andre. Jeg gengiver her Agnes’
fortælling, som jeg også diskuterer i eksempel a)-3. I fortællingen forholder Agnes sig til mit
spørgsmål, der drejede sig om, hvorvidt hun var enig med den aktør, hun spillede, og om hun følte,
at hun kunne blive i rollen. Til det svarer hun:
Agnes: […] jo, der var nogen af dem [holdningerne], som jeg ikke sådan lige, jeg tror
ikke selv, at jeg ville have, øh, have været med på dem, hvis ikke lige jeg skulle have
spillet den her person. Men nogen af de andre, dem tror jeg helt klart også, at hvis jeg
også levede i den tid, gerne ville have gået med til, fordi, der var nogen af dem, hvor,
der var jo en tekst ud for nogle af punkterne, som jeg faktisk syntes var gode, og helt
klart ville have givet, måske, bedre mening. […]
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Interviewer: Okay. Så der var nogle af punkterne, hvor du var lidt uenig med ham, og
så var der nogle ting, hvor du tænkte, okay, den er jeg med på?
Agnes: Ja […] det med at han virkelig bare ikke ville have kap …
Interviewer: Devalueret kronen?
Agnes: Ja, det var det. Devalueret kronen. Jo, jeg kunne godt se, at det ville give
bedre grund til, i det længere løb, men ift. det korte løb, bare sådan lige, så synes jeg
måske ikke, at det bare, selvom det var det, der fuldstændig gjorde, at han var speciel,
så synes jeg måske, at man kunne snakke om, hvilke fordele var der lige nu og hvilke
ulemper lige nu, ift. det med, ja, at han bare var fuldstændig imod, at man
devaluerede.

Som jeg tolker Agnes fortælling, og hendes engagement i øvrigt igennem undervisningsforløbet,
som jeg observerede, peger hendes udsagn i retning af, at hun ”godtog” Peter Munchs holdninger til
en devaluering af kronen og kæmpede for disse holdninger. Under interviewet fortæller hun bl.a.
følgende:
Agnes: […] mig og Laura [navn på en anden elev som også var radikal] kom ind på en kæmpe
diskussion om, at jeg havde, eller min person han havde den måde, han tænkte, og så prøvede vi
virkelig at overbevise hinanden. Men det lykkedes alligevel ikke, men stadig bare det dér med, at du
kan diskutere frem og tilbage, uden at du faktisk kommer nogen vegne, og nogen gange kan man
diskutere frem og tilbage og rent faktisk komme nogen vegne og få udviklet noget.
Interviewer: Nå ja, det var fordi din karakter var lidt særlig i forhold til de andre, ikk’, han havde…
Agnes: Ja, fuldstændig, han mente det modsatte af alle de andre i partiet.
Agnes var således, som de spil-elever jeg i øvrigt har refereret til i analysen, ”tro” eller loyal mod
den aktør, hun spillede. Da jeg spørger hende, hvordan hun egentlig oplevede dét at spille en rolle,
altså en anden end sig selv, i klassen (bl.a. taget i betragtning at hendes aktør skilte sig ud fra sine
partifæller), svarer hun:

Agnes: Altså i starten syntes jeg, at det var sådan på en måde grænseoverskridende,
fordi du fuldstændig skal skifte den, du er, og så kom vi ind i det, og så var det bare
sådan ”det er egentlig ret nemt”, og så var det sådan set sjovt at spille en anden, også
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det der med, at i forhold til mig selv, så havde min rolle fuldstændig andre punkter,
end jeg måske selv ville have haft.

Der er således ikke noget, der tyder på, at Agnes har fået svar på sin undren. Det er dog ikke helt
klart, hvad der præcis var kernen i hendes undren, når jeg læser hendes svar, jf. det første udsnit af
interviewet i dette eksempel. Men når jeg nærlæser hendes udsagn og forsøger at tolke, hvad det
egentlig er, hun efterspørger, tror jeg, at hun efterspørger en fleksibilitet hos sin rolle, Peter Munch.
Når Agnes siger: […] Jo, jeg kunne godt se, at det ville give bedre grund til [mening?], i det
længere løb [at undgå en devaluering af kronen?], men ift. det korte løb, bare sådan lige [… ] så
synes jeg måske, at man kunne snakke om, hvilke fordele var der lige nu og hvilke ulemper lige nu,
ift. det med, ja, at han bare var fuldstændig imod, at man devaluerede, er det min tolkning, at hun
under spillet personligt kunne se fordelene ved en devaluering af kronen her og nu (på kort sigt),
men at hun egentlig var enig med sin rolle i at i det lange løb, ville det være bedre at undgå en
devaluering af kronen. Men, som jeg ønsker at illustrere med de ovenstående udsnit af interviewet,
holdt Agnes sig til sin rolles holdninger og kæmpede for disse. Med det ”spiller” hun med på en af
rollespillets væsentlige præmisser, der netop vedrører, at spillerne skal påtage sig deres roller til
fulde og derved netop ikke agere som sig selv. Hverken i instruktioner til lærer eller elever lægges
der således i rollespillet op til, at eleverne foretager yderligere undersøgelser af deres rollers
holdninger, som ligger uden for rollebeskrivelsen. Derimod instrueres eleverne i, at de skal
undersøge deres roller med afsæt i rollebeskrivelsen. Der er (bl.a. derfor) ikke noget at sige til, at
Agnes (og andre spil-elever) ”godtager” rollebeskrivelsens udlægning af Peter Munchs holdning til
devaluering af kronen, både fordi det er det, hun skal, og fordi rollebeskrivelsen (højst sandsynligt)
virker overbevisende, særligt for en 9. klasses elever, hvis forhåndskendskab til fordele og ulemper
ved en devaluering af kronen (højst sandsynligt) er begrænset38. Følgelig sidder Agnes således
stadig tilbage med en undren under interviewet. Jeg vil derfor i det følgende diskutere elevernes
undersøgelser i relation til histories dobbelte betydning, jf. min gennemgang af Deweys
historiebegreb i kapitel 5. I det følgende er jeg således optaget af, hvorvidt elevernes undersøgelser
(eng. ’historical inquiry’) egentlig rummer en rumlig- og en tidsmæssig dimension (eng. ’spatial
phase’ og ’temporal phase’), som det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede
38

I rollebeskrivelsen står der følgende om Peter Munchs holdning til devaluering af kronen: ”Du mener, at Danmark løber en stor
risiko ved at devaluere kronen. Vi risikerer nemlig at miste vores store handelspartner, England. England er vores største køber af
landbrugsvarer, og de er imod en devaluering af kronen, da det vil betyde, at de vil tjene mindre på deres eksport til Danmark. Det
skyldes, at når man devaluerer, så bliver det dyrere at købe udenlandske varer. Dermed falder importen. Du frygter, at hvis
englænderne ikke kan sælge deres kul til os, vil de heller ikke købe vores landbrugsvarer”. (Dietz & Hvidberg, 2012: 66).
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historiebevidsthedsbegreb definerer, at de bør, jf. definitionen på begrebet: Historiebevidsthed er
[…], foranstaltet igennem undersøgelse af fortidens tidsmæssige og rumlige dimensioner […].

5.2.3.1 Undersøgelser af histories tidsmæssige og rumlige dimensioner
I det følgende diskuterer jeg, hvorvidt der er noget i elevernes udsagn i interviewene, der peger i
retning af, at deres undersøgelser tager højde for histories dobbelte betydning, som ifølge Dewey,
vedrører det forhold, at historie altid skal undersøges og erfares i henhold til dets rumlige- såvel
som tidsmæssige dimension. En historisk undersøgelse, der rummer begge dimensioner, vil
involvere, at undersøgeren grundlæggende tager højde for, at alting – mennesker, sociale
sammenhænge, handlinger og historie i sig selv – skal ses som dele af en større sammenhæng af
begivenheder, og at undersøgeren derfor er opmærksom på både den rumlige- og tidsmæssige
dimension. Det er muligvis meget at forlange af elever i grundskolen, hvorfor undervisningen i
historie skal lede eleverne igennem en undersøgelsesproces, der har fokus på begge dimensioner.
Som jeg har været inde på, drejer den rumlige dimension (eng. ’spatial phase’), ifølge Dewey, sig
om, at undersøgeren skal undersøge en fortidig begivenhed (begivenhed forstået som ’alt
eksisterende’ (Dewey: 1925a: 71) i relation til den kontekst, den fortidige begivenhed fandt sted i.
Det betyder, at den skal undersøges bl.a. i relation til dens tidsmæssige omgivelser og ophav, samt i
relation til, hvordan mennesker på den tid erfarede situationer. Den tidsmæssige dimension (eng.
’temporal phase’) drejer sig om at undersøge en fortidig begivenhed i den kontekst, historien om
den er blevet skabt i. Det betyder, at historie skal forstås som rekonstruktioner af fortidige
begivenheder, der skal ses i lyset af den tid (den kulturelle, sociale og tidsmæssige kontekst), som
historien er blevet skabt i. Historieundervisning, der lægger op til, at eleverne skal arbejde
undersøgende i deweysk forstand, bør således understøtte, at eleverne, så vidt det er muligt, dels får
indsigt i og ”adgang” til at forstå den fortidsmæssige begivenhed på dens egne præmisser og dels
får mulighed for at undersøge historiernes (fx kildernes eller undervisningsmaterialets) udlægninger
af den fortidige begivenhed i relation til den kontekst historierne er skabt med afsæt i39.
I mine analyser af eksemplerne c)-1, c)-2 og c)-3 indenfor dette undertema har jeg argumenteret for,
at elevernes udsagn indikerer, at de (i en eller anden grad) har foretaget eller indgået i en historisk
39

Der er en del lighedspunkter mellem en sådan tilgang til historieundervisning og historisk tænkning som historiedidaktisk retning
(jf. tidligere reference til canadiske Peter Seixas der har udviklet en forståelsesramme for historisk tænkning indeholdende seks
overordnede færdigheder, som eleverne skal ”mestre” for at kunne tænke historisk. I blandt de seks færdigheder findes perspektiv
skifte (eng. ’historical perspective-taking’) og kildeanalyse (eng. ’primary source evidence’). Men ikke mindst pga. mit fokus på
Deweys tilgang til undersøgelse, der tillægger elevernes oplevelser og følelser afgørende betydning for gennemførelsen af en
historisk undersøgelse (endvidere understøttet af Chinnery og Barton & Levstiks vægtninger af elevernes følelsesmæssige tilknytning
til fortiden), er det ikke historisk tænkning, der i denne afhandling er omdrejningspunktet for elevernes udvikling af
historiebevidsthed.
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undersøgelse i deweysk forstand, som starter med, at de oplever et følt problem, jf. også
eksemplerne i undertema a). Det er, som bekendt, kun elever, der har spillet rollespil, som jeg i
interviewene ser beskrive situationer, der er forenelige med undersøgelsesprocesser i deweysk
forstand, jf. undertema b), hvor jeg peger på, at eleverne, der ikke har spillet, heller ikke giver
udtryk for, at de oplevede et følt problem i relation til fortiden. Men når jeg ser på spil-elevernes
beskrivelser af undersøgelsesprocesser i relation til, hvorvidt undersøgelserne kan siges at tage
højde for histories dobbelte betydning, ser jeg tegn på, at den tidsmæssige dimension udebliver fra
elevernes undersøgelser. I det følgende uddyber jeg, hvordan jeg ser dette udspille sig.

Det er min oplevelse, at den rumlige dimension tydeligvis er indeholdt i spil-elevernes historiske
undersøgelser. Det ser jeg, idet spil-eleverne fortæller om den fortidige kontekst, som den aktør, de
spillede, agerede indenfor, og de lader til i deres fortællinger at tage højde for de specifikke og
tidsmæssige omgivelser, som prægede aktører og begivenheder i den givne fortid, ligesom de
fortæller om, hvordan den aktør, de spillede, erfarede situationer i den tid. Spil-elevernes ”adgang”
til at forstå histories rumlige dimension går igennem den aktør, de spillede, og den rollebeskrivelse,
der følger med aktøren. De kan således siges at få en unik adgang til (udvalgte) mennesker i
fortidens indre – såsom deres tanker, syn på verden og, til en vis grad, deres følelser. Elevernes
undersøgelser, som jeg beskriver dem i eksemplerne c)-1, c)-2 og c)-3 og for så vidt også i c)-4, går
igennem deres aktørs forhold til den problematiske situation og til verden i den givne fortid –
naturligvis med afsæt i elevernes forståelser eller fortolkninger af aktøren. Undersøgelsen ligger
således både i elevens arbejde med sin rolle(-beskrivelse) og i arbejdet igennem rollespillet, hvor
eleven møder andre perspektiver på samme tid i sit møde med andre aktører - spillet af deres
klassekammerater. Elevernes undersøgelser kan således siges at tage højde for den rumlige
dimension af historie, idet eleverne foretager en (dybdegående) undersøgelse af deres og andre
aktørers perspektiver med henblik på at finde løsninger på den problematiske situation, som de
oplever at stå i – eller den undren, der udspringer af mødet med deres egen rolle. Men afsættet for
undersøgelsen (altså de ”kilder”, eleverne har tilgængelige) er udelukkende deres rollebeskrivelser,
jf. eksempel c)-4. Dét, eleverne, måske som følge heraf, ikke tager med i deres historiske
undersøgelser, er den tidsmæssige dimension40, og det hænger netop sammen med, at elevernes
undersøgelser, som nævnt ovenfor, ”kun” tager afsæt i rollebeskrivelserne og elevernes indbyrdes
møde med hinanden (som aktører fra fortiden) igennem spillet. Eleverne arbejder således ikke
40

Fokus er i denne sammenhæng histories dobbelte betydning, og det er således ikke mit ærinde at diskutere, hvad undersøgelserne
antageligt heller ikke tager højde for.
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”kildekritisk” i deres historiske undersøgelser, forstået på den måde, at eleverne ikke forholder sig
kritisk til spillets storyline eller til rollebeskrivelserne, fx ved at undersøge, hvorvidt Peter Munch
eller landmanden Marius Madsen nu virkelig havde de holdninger, som rollebeskrivelserne dikterer.
Som jeg tolker elevernes fortællinger, ser jeg nemlig ikke udtalte tegn på, at de forholder sig til den
kontekst, som historien om fortiden er blevet til i, altså rollespillets fortælling om fortiden, herunder
baggrundsteksten, storylinen og rollebeskrivelserne. Eleverne giver, i eksemplerne i dette
undertema, ikke udtryk for, at de forholdt sig kildekritisk til deres rollebeskrivelser, altså undersøgte
den kontekst, rollebeskrivelserne er blevet til i. Fx undersøger Agnes, eksempel c)-4, ikke sin rolles
modstand imod en devaluering af kronen yderligere, selvom hun giver udtryk for, at hun egentlig
undrede sig over denne modstand og efterspørger en indsigt i fordele og ulemper ved en
devaluering af kronen på kort sigt. Hendes udgangspunkt for at forstå den aktør, hun spillede, er
således udelukkende rollebeskrivelsen. Der er ligeledes heller ikke noget i de øvrige eksempler i
Tema 1 (som en helhed), der tyder på, at eleverne, der har spillet rollespil, undersøger selve spillets
tilblivelse og udlægninger af en fortidig begivenhed. Generelt er der ikke noget i elevernes udsagn,
der indikerer, at de på nogen måde stiller spørgsmålstegn ved rollespillets udlægning af fortiden.
Agnes’ undren er mere rettet mod, hvorvidt en devaluering nu også var så skidt for Danmark, som
Peter Munch mente, og Amanda undrer sig over, at Marius Madsen ikke var mere politisk orienteret
i rollebeskrivelsen, ligesom Caroline i undertema b) (eksempel b)-4) giver udtryk for, at den aktør
hun spillede, Kirstine Nielsen, var for ”handlingslammet”, og at Caroline selv ville have ageret
anderledes og kæmpet kvindernes sag. Det kan således tyde på, at rollespillet, som
undervisningsmaterialet i højere grad lægger op til og understøtter, at elevernes historiske
undersøgelser særligt vægter den rumlige dimension – måske endda på bekostning af den
tidsmæssige dimension. Det er nemlig, som jeg vil uddybe i det følgende, en væsentlig præmis for
rollespillets gennemførelse, at eleverne netop ikke forholder sig kildekritisk til dets opbygning og
indhold, da det kan obstruere elevernes muligheder for og incitament til at indleve sig i deres roller
og spillet.

Tanken bag spillet er den, at eleverne skal kunne indleve sig i den aktør, de spiller, og i spillets
storyline. Det betyder, at det er mest hensigtsmæssigt, at en kildekritisk tilgang placeres efter spillet.
Når (ideelt set) alle elever i spillet indlever sig i og handler på vegne af de aktører, de spiller, kan
spiluniverset potentielt set udgøre en flerperspektiveret adgang til en fortidig kontekst. Hvis
eleverne derimod understøttes i at forholde sig kritisk til spillet som rekonstruktion af fortiden
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(mens de er i spiluniverset), er der en risiko for, at de vil handle som sig selv i spillet, og altså ikke
som de fortidige aktører, de skal spille. Det udfordrer, at de etablerer en følelsesmæssig tilknytning
til fortiden, idet der er noget der tyder på, at elevernes oplevelser af at stå overfor en følt
problematisk situation i relation til fortiden går igennem den aktør, de spiller, og dennes oplevelser
af den problematiske situation, jf. mine analyser i undertema a). I undertema a) peger jeg på, at den
følelsesmæssige tilknytning til fortiden kan understøtte, at eleverne føler et ”behov for” eller ønske
om at finde en løsning på den problematiske situation, som igen kan understøtte en historisk
undersøgelsesproces.

I forlængelse af mine analyser i dette undertema og min konstatering af, at nogle af spil-eleverne
har foretaget eller indgået i historiske undersøgelser i deweysk forstand, men at deres undersøgelser
ikke tager højde for den tidsmæssige dimension, er jeg optaget af ydermere at undersøge, hvorvidt
dette ”manglende” element i deres undersøgelse kan tillægges betydning i forhold til deres
erfaringer med fortiden. Det betyder, at jeg i Tema 2 tager højde for dette forhold, når jeg analyserer
elevernes fortællinger i interviewene med henblik på at undersøge, hvorvidt deres erfaringer med
fortiden, altså de historier, de skaber om fortiden, jf. det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede
historiebevidsthedsbegreb, dels bidrager til at skabe mening i en problematisk situation, der
relaterer sig til fortiden, og dels kan ses som udtryk for historiebevidsthed som et etisk anliggende.

Men inden jeg går videre til Tema 2, præsenterer jeg i det følgende et udsnit af et interview med to
elever, der ikke har spillet. Som det fremgår i indledningen til dette undertema (c)), finder jeg i mit
datasæt ikke eksempler på ikke-spil-elever, som i deres fortællinger giver udtryk for, at de har
foretaget en historisk undersøgelse. Alligevel mener jeg, at det er relevant at lade denne gruppe
elever ”komme til orde” i dette undertema. Det gør jeg, eftersom jeg ønsker at etablere en forståelse
af, hvorvidt der er noget, der indikerer, at denne gruppe elever, i modsætning til spil-eleverne, har
en særlig opmærksomhed på netop den tidsmæssige dimension. Samtidig ser jeg det følgende udsnit
af et interview med ikke-spil-elever som værende eksemplarisk for denne gruppe elevers
fortællinger om fortiden, og jeg vender tilbage til eksemplet i Tema 2. Jeg ser deres fortælling som
eksemplarisk, særligt fordi fortællingen (og meningen) dels opstår i et samspil med mig som
interviewer og i et samspil mellem de interviewede elever (jf. også eksempler fra undertema b)), og
dels i høj grad refererer til ”fakta” fra undervisningsmaterialet, som eleverne husker det. Det
følgende eksempel tjener ligeledes to formål i forhold til denne teoretisk tematiske analyse i sin
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helhed. For det første bidrager den til at skabe en sammenhæng mellem undertema b) og undertema
c) i forhold til elever, der ikke har spillet. Det betyder, at jeg ser en sammenhæng mellem
undertema b), hvor denne gruppe elever netop ikke giver udtalt udtryk for, at de oplevede at stå
overfor et følt problem, der relaterede sig til fortiden, og undertema c), idet eleverne heller ikke
giver udtryk for, at de har foretaget en historisk undersøgelse. For det andet bidrager det til en
forståelse af, hvorvidt ikke-spil-elevernes fortællinger kan siges at afspejle – hvis ikke en
undersøgelse af – så en indsigt i eller opmærksomhed på histories dobbelte betydning, altså dens
tidsmæssige- og/eller rumlige dimensioner.

Eksempel c)-5 Fra interview med Pernille og Fie, ikke-spil-elever, fra 9. klasse på Sydskolen
Dette eksempel viser et udsnit af et interview med to elever på Sydskolen, der ikke har spillet
rollespil. I interviewet spørger jeg bl.a. eleverne om, hvad de bedst kan huske fra forløbet. Det er et
åbent spørgsmål, som jeg formulerer som følger:

Interviewer: Okay, så Fie, hvad husker du bedst fra forløbet, hvis du skal tænke
tilbage. Det kan være noget indhold, det kan være noget, I lavede, som du husker mest
klart. […].

Dét, jeg efterspørger her, er, hvorvidt der er noget, der særligt fangede Fies nysgerrighed og
interesse indholdsmæssigt, altså noget fortidigt, som vi kan tale videre om, men det kunne også
handle om, hvorvidt der var noget i undervisningsaktiviteterne eller –rammen, der havde vækket en
interesse eller opmærksomhed hos hende, og som hun kunne fortælle med afsæt i. Fie svarer:

Fie: Jeg tror Kanslergadeforliget.
Interviewer: Ja, du husker selve Kanslergadeforliget. Hvad husker du fra det?
Fie: Forskellige ting.
Interviewer: Kan du nævne noget særligt.
Fie: Nej.
Interviewer: Helt fint. Hvad med dig, Pernille?

Udsnittet ovenfor tolker jeg som et udtryk for, at Fie lige dér i interviewsituationen ikke helt er klar
over, hvad hun egentlig bedst husker. Selve undervisningsforløbet er blevet omtalt som
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”Kanslergadeforliget”, og det er måske det, Fie husker, altså ”titlen” på forløbet. Hun viser sig at
være usikker på, hvad Kanslergadeforliget var. Hun byder dog senere i interviewet ind med flere
”fakta”, som hun kan huske fra undervisningsforløbet, herunder om selve forliget. Men hendes
fortælling opstår igennem interviewet i samspil med hendes klassekammerat og mig som
interviewer. Jeg vender tilbage til Fie. I første omgang tager Pernille over og svarer på spørgsmålet
om, hvad hun husker bedst. Hun svarer:

Pernille: Det, jeg husker bedst, er nok, at folk lånte penge til at købe aktier. Lånte
mange penge, fordi de tænkte, at de blev meget værd. Men så at de tabte alle de der
penge, fordi de ville hurtigt af med dem [aktierne].

Jeg spørger, om eleverne har en forestilling om, hvordan det var at leve i 1933. Til det svarer
Pernille:

Pernille: Det var nok ikke så godt, for man vidste ikke lige, hvad dagen ville byde på.
Interviewer: Nej. Hvorfor ikke?
Pernille: Altså, der var ikke så mange penge til rådighed. Og så mange ting til
rådighed.

Jeg spørger, hvilken samfundsgruppe Pernille og Fie havde arbejdet med, altså om de havde
fordybet sig i livet på landet eller i byen, og her byder Fie ind:

Fie: Landmændene.
Interviewer: Ja. Hvordan var det at være landmand?
Fie: Det var hårdt, for man arbejdede fra kl. 4 om morgenen til kl 9 om aftenen eller
sådan noget. Og det var hele familien, der måtte hjælpe til, for de havde ikke råd til at
andre skulle hjælpe til, så de måtte gøre det hele dagen, og så bare få noget hurtig
mad, som de kunne overleve på.

Pernille tager over:

Pernille: Der var vel også arbejderne i byerne.
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Interviewer: Ja. Hvordan tror du, at det var at være dem?
Pernille: Jeg tror ikke, at det var så gode arbejdsforhold, men jeg tror, det var andre
arbejdsområder end på landet.
Interviewer: Ja, okay. Kan I give nogle eksempler? Hvordan var vilkårene som
arbejder?
Fie: Det var dårligt, de fik lav løn. Og det blev gjort endnu dårligere efter, jeg ved
ikke …
Interviewer: Ja? Man ville …
Fie: Gøre det lavere …
Interviewer: Ja, man ville sætter lønnen ned med 20 %.

Vi taler videre om livet som arbejdsløs, og jeg spørger derefter til, hvordan man løste krisen i
Danmark, og til det svarer Fie:

Fie: I hvert fald staten, eller de der over-nogen, de købte 3000 af de dyr, og så
halvdelen af dem smed de bare ud og halvdelen af dem, der gav de dem til de fattige,
så de kunne få noget mad. Og så lavede de også de der love. For at de havde bedre
forhold, og de ikke skulle betale ligeså høj skat. Og afdragelse, nej, jeg kan ikke
huske…
Interviewer: Ja, afdrag på lån.
Fie: Ja.

Jeg spørger, om der er andre ting ved Kanslergadeforliget, de bed mærke i. De er først begge stille,
men så byder Pernille ind:
Pernille: Uhmmm … Jo, er det ikke også det der med, at de ikke måtte sætte lønnen
ned og sådan noget? At arbejdsgiverne ikke skulle sætte lønnen ned.
Interviewer: Jo, overenskomstforhandlingerne blev udskudt …
Fie: Ja, et år måtte de ikke sådan …
Pernille: Lockout og sådan.
Fie: Ja.
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Herefter spørger jeg ind til, om Kanslergadeforliget har noget med dem og os at gøre i dag. Den
efterfølgende del af interviewet vender jeg tilbage til i Tema 2, hvor jeg er optaget af at undersøge,
hvorvidt den fortælling, Fie og Pernille skaber, altså deres erfaring med fortiden, kan siges at skabe
mening for dem, samt hvorvidt de giver udtryk for historiebevidsthed som et etisk anliggende. Men
først vil jeg fremhæve to ting ved deres fortælling, som jeg tolker den ud fra eksemplet ovenfor.

For det første er der i deres fortælling ikke noget, der peger i retning af, at Fie og Pernille var udtalt
opmærksomme på den tidsmæssige dimension. De lod ikke til at være optaget af kildekritiske
vinkler på undervisningsmaterialets udlægning af fortiden (som ”grundbogs” tekst) eller materialets
kildeopgaver. I modsætning til spil-eleverne, hvor rollespillet netop ikke lægger op til, at eleverne
skal forholde sig kildekritisk til spillets fortællinger (rollebeskrivelser, baggrundstekst og storyline)
– tværtimod – og derfor ikke bliver understøttet i at arbejde med histories tidsmæssige dimension,
indeholder undervisningsmaterialet, som ikke-spil-eleverne har arbejdet med, kildekritiske opgaver.
Men, som jeg har uddybet i min gennemgang af de to typer af undervisningsmaterialer i kapitel 2,
har jeg i mit re-design af undervisningsmaterialet uden spil vægtet elevernes muligheder for
indlevelse i højere grad end udviklingen af deres kildekritiske formåen, for (om muligt) at
”ligestille” de to forløb, således at eleverne, der ikke spillede rollespil, også fik mulighed for at
knytte følelsesmæssigt an til fortiden, jf. min beskrivelse af de to forløb i kapitel 2. Men med afsæt i
Fie og Pernilles fortællinger ovenfor er der heller ikke noget, der særligt indikerer en
opmærksomhed fra elevernes side imod histories rumlige dimension. Der er altså ikke noget, der
indikerer en udpræget indsigt i den fortidige kontekst. Som jeg tolker deres udsagn, afspejler deres
fortælling en vis distance til den fortid, de fortæller om, og fortællingerne bærer ikke præg af, at
eleverne har indlevet sig (eller haft adgang) til at forstå mennesker i fortidens indre – herunder deres
tanker, livssyn, oplevelser og måske endda følelser.

For det andet er det min tolkning, at Fie og Pernille ikke har foretaget eller indgået i en historisk
undersøgelse i deweysk forstand. De er således ikke blevet bevidste om et fortidsmæssigt problem,
som, i Deweys forståelse af bevidsthed, foranlediger en undersøgelse og skaber en erfaring. I det
følgende relaterer jeg deres fortællinger i eksemplet til de fem faser i en undersøgelsesproces. Hvis
jeg sætter Pernille og Fies fortællinger ind i en ramme, der definerer en fem-faset
undersøgelsesproces i deweysk forstand, som jeg gør i eksempel c)-1 og c)-2 i dette undertema, vil
det se således ud: (i) Denne fase udebliver, i det der ikke er noget, der tyder på, at eleverne oplever
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et følt problem, der relaterer sig til fortiden. Eleverne giver ikke udtryk for, at de selv oplevede eller
mærkede de problematikker, som bl.a. landmænd og arbejdere oplevede i 1933, og de giver ikke
udtryk for, at der var noget, der særligt undrede dem eller optog dem, som de fx ønskede at
undersøge. De giver dog udtryk for, at de er helt klar over, at livet var hårdt, bl.a. fordi
arbejdsforholdene var dårlige og pengene var små. Der er således en fortidig problematik, som de er
klar over, men, som jeg tolker deres fortælling, de ikke oplever eller føler. (ii) Eleverne indkredser
igennem deres fortælling om fortiden en forståelse af, hvad krisen gik ud på i overordnede træk. Det
betyder, at Fie fx går fra ikke at kunne huske noget særligt fra forløbet til bl.a. at give eksempler på,
hvordan livet på landet var problematisk. Men elevernes indkredsning af en problematisk situation,
der relaterer sig til fortiden, udspringer for det første ikke af en undren hos eleverne (i), og for det
andet er der ikke noget, der tyder på, at det var værdifuldt eller nødvendigt for dem, at de etablerede
en forståelse af problemet. Her sammenligner jeg dem særligt med de spil-elever, der gav udtryk
for, dels at de i kraft af den aktør, de spillede, oplevede et følt problem (i), og dels tillagde en
indkredsning af problemet (ii) en vis værdi i forhold til at kunne løse den problematiske situation på
vegne af aktøren. (iii) Fie og Pernille giver ikke udtryk for, at der var flere mulige løsninger i spil på
den økonomiske krise, som de ellers har en forståelse af, har konsekvenser for forskellige
mennesker på den tid. (iv) Eleverne giver ikke udtryk for, at de har reflekteret over forskellige
løsningsmuligheder, bl.a. ved dramatisk gennemspilning (eng. ’dramatic rehearsal’), hvor de fx har
fået forskellige vinkler på den problematiske situation og forskellige løsningsmuligheder, som de
har forholdt sig til. Den sidste fase af en historisk undersøgelse (v) handler, som bekendt, om, at
eleverne afprøver et løsningsforslag på en problematisk fortidsmæssig situation i praksis. I en
historiedidaktisk sammenhæng, der kunne afspejle det undervisningsforløb, som Fie og Pernille har
deltaget i, kan sidste fase dreje sig om, at eleverne drager deres egne konklusioner på forløb i
fortiden. Som jeg tolker deres fortællinger, afspejler den i højere grad undervisningsforløbets
fortælling om Kanslergadeforliget end en fortælling, de har skabt baseret på en undersøgelse.
Der er således ikke noget i elevernes fortællinger, der peger i retning af, at de har foretaget en
undersøgelse i deweysk forstand, og jeg ser heller ikke udtalte tegn på, at de har været særligt
opmærksomme på histories dobbelte betydning, og derfor har haft særskilt fokus på den
tidsmæssige- og/eller den rumlige dimension igennem forløbet. Det betyder naturligvis ikke, at de
ikke har beskæftiget sig med de to dimensioner igennem undervisningsforløbet. Det er muligt, at
årsagen til, at de ikke fortæller om en historisk undersøgelse, og at de to dimensioner ikke er
udpræget afspejlet i deres udsagn i interviewet, kan findes i de spørgsmål, jeg som interviewer
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stiller. Jeg har diskuteret interviewene, herunder min rolle som interviewer, i kapitel 2. Men jeg vil
her blot pege på, at jeg fx ikke stiller Fie og Pernille spørgsmål, der kan understøtte dem i at udtale
sig om, hvorvidt der var forskellige løsningsmuligheder i spil (undersøgelsesprocessens fjerde fase
(vi)) eller spurgte til elevernes egne opfattelser og udlægninger af, eller konklusioner på, det
fortidsmæssige indhold, der havde været genstand for undervisning (femte fase (v)). Jeg beder dem
heller ikke forholde sig kildekritisk til undervisningsmaterialets udlægninger af fortiden eller
specifikke kilder i materialet. Til gengæld mener jeg, at jeg giver eleverne mulighed for at fortælle
om fortidens rumlige dimension, idet jeg igennem interviewet giver dem mulighed for at fortælle
om den pågældende tid med afsæt i specifikke gruppers oplevelser, fx fra en by-/arbejder- eller
land-/landmandsvinkel, men deres fortællinger afspejler ikke udpræget indlevelse eller indsigt heri.
Med hensyn til det forhold, at jeg ikke ser en undersøgelsesproces afspejlet i Fie og Pernilles
fortællinger, samt i interviewene med andre ikke-spil-elever, spørger jeg, som nævnt ovenfor, ikke
specifikt til faserne i undersøgelsesprocessen. Jeg spørger fx ikke specifikt til Fie og Pernilles viden
angående, hvordan forskellige mennesker ønskede at løse den økonomiske krise, herunder
forskellige politikere/partier eller samfundsgrupper i øvrigt. Men jeg vil i denne sammenhæng gerne
fremhæve, at jeg i udgangspunktet faktisk heller ikke spørger spil-eleverne specifikt til faser i
undersøgelsesprocessen. Jeg beder således ikke spil-eleverne om specifikt at beskrive en
undersøgelsesproces fx med henblik på at redegøre for forskellige perspektiver på og løsninger af
krisen.

5.2.3.2 Del-konklusion 3: Analysens resultater i undertema c)
I eksemplerne i dette undertema er der noget, der tyder på, at de elever, der i undertema a) oplevede
et følt problem, der relaterede sig til fortiden, også har foretaget eller indgået i en historisk
undersøgelsesproces forligelig med en undersøgelsesproces i deweysk forstand.
Undersøgelsesprocessen kan ses afspejlet dels igennem spillets forhandlingssituationer, men også i
elevernes arbejde med deres roller og deres møde med andre aktører og disses perspektiver på
problemet igennem spillet. Nogle elever beskriver således forhandlingssituationer i spillet, som de
indgik i, og som kan siges (i større eller mindre grad) at afspejle Deweys fem undersøgende faser.
Der viser sig også at være elever, der i interviewene giver udtryk for at have foretaget en
undersøgelse, men hvor undersøgelsen særligt har været centreret omkring den aktør, de spillede.
Det gør sig fx gældende i Amandas fortælling, hvor hun giver udtryk for, at hun oplevede en undren
i forhold til Marius Madsen politiske holdninger, som hun derfor igennem undersøgelse blev
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klogere på. Men fælles for de elever, der viser tegn på, at de har foretaget eller indgået i en historisk
undersøgelse indenfor dette undertema, er, at de oplevede et problem, der relaterede sig til fortiden,
enten i form af den økonomiske krise i 1930’erne og dens påvirkning af den aktør, de spillede, eller
i form af en undren og nysgerrighed i forhold til aktørens holdninger og perspektiver på verden,
som de ønskede at undersøge. Nogle elever giver udtryk for, at en del af deres incitament for at
foretage en undersøgelse, særligt undersøgelser af aktørernes holdninger og perspektiver, drejede
sig om dels at kunne deltage til fulde i diskussionerne i spillet, og dels at kunne optimere deres
muligheder for at ”vinde” i spillet.

Der er således elever, hvis fortællinger i interviewene jeg tolker i retning af, at de har foretaget eller
indgået i en undersøgelsesproces af et oplevet og følt problem, der relaterer sig til fortiden. Det er
imidlertid kun spil-elever, der viser tegn på at have følt et problem, som de har undersøgt.
Undersøgelserne viser sig dog ikke helt at ”leve op til” kriterierne for en historisk undersøgelse i
deweysk forstand, eftersom undersøgelsesprocesserne, som jeg ser, at eleverne beskriver, ikke tager
højde for histories dobbelte betydning. Som jeg har defineret det Dewey-inspirerede og
handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, indeholder en historisk undersøgelse nødvendigvis
både en rumlig- og en tidsmæssig dimension (eng. ’spatial fase’ og ’temporal fase’), for at
undersøgeren netop kan opnå erfaring med fortiden og skabe en historie, der er ”berettiget”, jf.
afsnit 5.4 om Deweys historiebegreb. I undersøgelsesprocesserne er der en overvejende vægtning af
den rumlige dimension, forstået på den måde, at eleverne undersøger den fortidsmæssige
problematiske situation – såvel som den spilmæssige udfordring – med afsæt i en forståelse af den
fortidsmæssige kontekst, som aktørerne handlede indenfor og med afsæt i, herunder (i et eller andet
omfang) deres kulturelle, miljømæssige og sociale betingelser. Faktisk er der ikke noget, der tyder
på, at de har taget højde for den tidsmæssige dimension, hvilket bl.a. ville have medført, at de havde
foretaget en mere kildekritisk undersøgelse af spillet som kilde til fortiden. Dette ville involvere, at
de havde undersøgt spillets udlægninger netop af de kulturelle, miljømæssige og sociale kontekster,
som betingede menneskers erfaringer på den tid, samt hvad spillets historie kunne tænkes at fortælle
om den tid, spillet er skabt i.

Det er ikke min tolkning, at fraværet af histories tidsmæssige dimension fra elevernes fortællinger
har specifikke konsekvenser for elevernes udvikling af historiebevidsthed som etisk anliggende i
forbindelse med nærværende forskningsprojekt, herunder i forhold til de specifikke
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undervisningsmaterialer. Jeg vil dog her påpege, at histories tidsmæssige dimensions inddragelse i
historieundervisningen kan tillægges afgørende betydning for udvikling af kompetencer hos
eleverne, som i dansk læreplanssammenhæng relaterer til færdigheder, der bl.a. retter sig mod
historiebrug samt elevernes forståelse af tid, kronologi og sammenhæng (Børne- og
Undervisningsministeriet, 2019)41.

5.3 Tema 2
Eleverne har erfaringer med fortiden, som de udtrykker igennem historier (fortællinger om
fortiden), og som er meningsskabende og afspejler elevernes etiske forhold til fortiden.

5.3.1 Undertema y)
Eleverne har skabt mening i et historisk problem igennem deres fortælling om fortiden (deres
historier).

Jeg undersøger både elever, der har spillet rollespil, og elever, der ikke har spillet rollespil indenfor
dette undertema, men det er kun hos elever, der har spillet rollespil, at jeg ser en sammenhæng
mellem den mening, de skaber, og en undersøgelsesproces i deweysk forstand.

Undertema y) afspejler min interesse i at undersøge den del af det Dewey-inspirerede og
handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, som vedrører det at skabe mening i forhold til et
problem, der relaterer sig til fortiden. Det, jeg overordnet set undersøger her, er, hvorvidt der er
noget, der tyder på, at de elever, der har oplevet et følt problem, der relaterer sig til fortiden, og har
foretaget eller indgået i en historisk undersøgelse, også har opnået en meningsskabende erfaring
med fortiden (eng. ’experience’ eller ’judgment about a course of past events’). Det betyder, at den
”mening”, jeg er særligt optaget af at undersøge, relaterer sig specifikt til det fortidsmæssige
problem, eleverne har givet udtryk for, at de oplevede. Dette undertema relaterer sig således til
Tema 1, særligt undertema a) og c), hvor jeg giver eksempler fra elevinterviews, hvor eleverne, som
jeg tolker deres udsagn, giver udtryk for, at de oplevede et følt problem, der relaterede sig til
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Om end jeg ikke behandler dette i nærværende afhandling, har det fortidige indhold, der er genstand for undervisningen i historie –
ikke mindst i forbindelse med spilbaseret undervisning i faget – betydning for, hvilken rolle histories tidmæssige dimension bør spille
i elevernes tilgang til fortiden. Hvis det fortidige indhold har mere kontroversiel eller ”ømtålelig” karakter, end jeg mener, det er
tilfældet mht. Kanslergadeforliget 1933, har det sandsynligvis stor betydning, hvorvidt eleverne forholder sig mere kritisk til de
udlægninger af fortiden, som de præsentres for.
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fortiden (undertema a)), og foretog eller indgik i en historisk undersøgelse af problemet (undertema
c)).
”Meningen” kan dog også opstå igennem elevernes fortællinger, som samtalen mellem mig som
interviewer og eleverne som interviewpersoner udgør. Det betyder, at der igennem fortællingen kan
opstå en mening, der, som jeg tolker elevernes udsagn igennem interviewet, drejer sig om, at selve
interviewet kommer til at danne en meningsskabende ramme, således at eleverne får svar på
spørgsmål, der relaterede sig til fortiden. Det er dog ofte kendetegnende ved disse ”spørgsmål”, at
eleverne ikke selv har stillet dem, og sådan set ikke er bevidste42 om dem. Spørgsmålene udspringer
således ikke af en undren hos eleverne, men er spørgsmål til fortidige forhold, som jeg, som
interviewer, stiller eleverne. Jeg præsenterer således også eksempler på denne type
meningsskabende fortællinger med henblik på at illustrere, hvordan jeg ser, at denne form for
meningsskabende fortællinger adskiller sig fra de meningsskabende fortællinger, der udspringer af
en ”elevbåren” undersøgelse i deweysk forstand.

Men forud for mine analyser af elevinterviewene i dette undertema er det nødvendigt at etablere en
forståelse af, hvad der i denne sammenhæng menes dels med fortælling om fortiden og dels med det
at skabe mening i en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden. Med afsæt i min tidligere
gennemgang af begreberne erfaring/historie/fortælling om fortiden samt mening43 ridser jeg i det
følgende op, hvordan jeg forstår og anvender begreberne i nærværende analyse. Det gør jeg primært
for netop at etablere en forståelse af, hvordan jeg anvender begreberne, men også i anerkendelse af,
at der er flere eksisterende tilgange til og forståelser af begreberne, særligt historiske fortællinger
eller narrativer (eng. ’narrative’), ikke mindst indenfor historiedidaktik som forskningsfelt (Barton
& Levstik, 2004: 129). Navnlig spiller den tidligere omtalte tyske historiedidaktiker Jörn Rüsen en
væsentlig rolle, idet hans måde at definere historiebevidsthed som en narrativ kompetence kan
tillægges afgørende betydning for, hvordan både historiebevidsthed og historiske fortællinger bliver
forstået i historiedidaktikken i skandinaviske, tyske og angloamerikanske perspektiver (Chinnery:
2013; 2019; Straub: 2005; Thorp; 2013; 2017; Szczwpanski, 2016; Pietras & Poulsen, 2011). Ifølge
Rüsen vedrører menneskers narrative kompetence vores evne til at skabe mening i de fortællinger
42

Bevidsthed forstået som en undersøgelse, der udspringer af et oplevet og følt problem, jf. Deweys bevidsthedsbegreb.
Fortællinger om fortiden relaterer sig til Deweys begreber om historie som rekonstruktion (eng. ’history as reconstruction’’), og
erfaring (eng. ’experience’) samt dom over fortiden (eng. ’judgments about a course of past events’).
Mening, som begreb, relaterer sig til Deweys begreber sind og bevidsthed (eng. ’mind’ og ’consciousness’), jf. kapitel 4. Endvidere
er jeg inspireret af Barton & Levstiks forståelse af historisk undersøgelse (eng. ’historical inquiry’) i historiedidaktiske perspektiv.
43
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om fortiden, vi er modtagere af (Chinnery, 2013: 254). Rüsen opstiller fire typer af narrativ
kompetence, som han kalder for henholdsvis traditionel-, eksemplarisk-, kritisk- og genetisk
narrativ kompetence. Omend et individ ikke udelukkende mestrer én type, udgør det første niveau
det laveste niveau og så fremdeles (for mere om Rüsens historiebevidsthedsbegreb og typologi for
narrativ kompetence se bl.a. Rüsen, 1993; 2004; 2005; Straub, 2005; Torp, 2013; 2017; Pietras &
Poulsen, 2011; Jensen, 1997). Jeg er i mine analyser optaget af de historiske fortællinger, som
eleverne skaber, og mit afsæt for at analysere deres fortællinger er Dewey og hans forståelse af dét
at skabe erfaringer – altså historier som meningsskabende fortællinger om fortiden. Jeg har som
bekendt defineret historiebevidsthed med afsæt i Deweys begreber, og det Dewey-inspirerede og
handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb ligger til grund for nærværende teoretisk tematiske
analyse. Jeg anvender, som før nævnt, Barton & Levstiks (2004) tilgange til og diskussioner
omkring historisk undersøgelse (eng. ’historical inquiry’) som historiedidaktisk begreb i min
forståelse af begreberne.

Elevernes historier er de fortællinger, de skaber igennem interviewene. Det vil sige, de fortællinger,
som skabes, primært fordi jeg stiller spørgsmål, der på forskellig vis vedrører det
undervisningsforløb, eleverne har deltaget i, eller fordi eleverne selv tager initiativer til at fortælle.
Ifølge Dewey skal erfaring med fortiden (eller domme over fortiden (eng. ’judgments about a
course of past events’, Dewey: 1938a: 220), forstås som dét at skabe historie, altså fortællinger om
fortiden, som resultat af en undersøgelsesproces. Når man skaber historie, i Deweys forståelse,
omskaber man en situation fra at være problematisk til at være håndterbar. Det handler således om
at skabe mening i en situation, der ellers fremstod problematisk, således at situationen giver mening
i det overordnede system af mening, som sindet udgør. Med afsæt i denne forståelse af historiske
fortællinger (eller erfaringer/domme/historier) undersøger jeg således fortællingerne i relation til
elevernes oplevelser af at stå overfor et følt problem og den undersøgelsesproces, de har foretaget
eller indgået i, samt hvorvidt der er noget, der tyder på, at de har skabt mening i den problematiske
situation. Konkret ser jeg det meningsskabende i elevernes historier afspejlet i, at de ”løste” en
problematisk situation i fortiden, som de oplevede. Dette gør sig gældende for de spil-elever, der i
spillet oplevede at stå overfor den økonomiske krise i 1930’erne og i samspil med andre kom med
bud på mulige løsninger. Det kan også dreje sig om, at eleverne oplevede en undren i forhold
fortiden – fx i forhold til mennesker, begivenheder, forløb – som de undersøgte og skabte mening i
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således, at de ikke længere undrede sig på samme måde. Meningen kan, som nævnt, også
”indfinde” sig igennem interviewet som meningsskabende ramme.

I dette undertemas første del vender jeg tilbage til nogle af de elever, hvis fortællinger jeg i Tema 1
har tolket i retning af, at de dels oplevede et følt problem, der relaterede sig til fortiden, og dels at
de foretog eller indgik i en historisk undersøgelse. Jeg er her optaget af at undersøge, om der er
noget, der indikerer, at eleverne har skabt mening i netop det fortidsmæssige problem, som de
oplevede at stå overfor. I undertemaets sidste del analyserer jeg desuden udsnit af interviews, hvor
interviewet kommer til at danne en meningsskabende ramme.

Eksempel y)-1: Fra interview med Adam og Dana, spil-elever fra 9. klasse på Forstadsskolen
Jeg har tidligere i analysen haft fokus på Adam fra Forstadsskolen. I undertema a) i Tema 1 tolker
jeg Adams fortælling som udtryk for, at han oplevede at stå overfor et følt problem, der relaterede
sig til fortiden. Det gjorde han i kraft af den aktør, han spillede i rollespillet, nemlig Niels
Frederiksen fra Det Radikale Venstre. I undertema c) peger jeg ligeledes på, at Adam foretog eller
indgik i en undersøgelsesproces. Undersøgelsen fandt konkret sted (særligt) under de
forhandlingssituationer i rollespillet, hvor eleverne, som de fortidige aktører, de var igennem spillet,
skulle undersøge og vedtage, hvilke løsningsforslag de ville bringe med sig videre til den endelige
forhandlingssituation i plenum i ”klassen”44. Den problematiske situation, som Adam gav udtryk
for, at han stod overfor, handlede om, at han, som politikeren Niels Frederiksen, havde følt et
ansvar for at finde en løsning på den økonomiske krise i 1930’erne. Adam var opmærksom på, at
Niels Frederiksen var opvokset i landbruget og havde overtaget sine forældres gård, hvilket betød,
at hans sympati lå særligt hos landmændene, som han derfor ønskede at hjælpe. Adam beskriver en
overordnet problematik, der relaterer sig til krakket på Wall Street og dets påvirkning af forholdene
i Danmark. Jeg gengiver her et udsnit af Adams fortælling, som jeg også har præsenteret i
undertema a) i Tema 1. Det er min tolkning, at Adam her beskriver det fortidsmæssige problem,
som han, som en aktør fra fortiden, oplevede at stå overfor, og som jeg i nærværende undertema
undersøger, hvorvidt han har skabt mening i. Adam fortæller om den økonomiske krise og
politikernes ”ansvar” for at løse den som følger:

44

I spillets univers finder de endelige forhandlinger sted i statsminister Thorvald Staunings lejlighed i Kanslergade.
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Adam: Bare at der var krakket på Wall Street, at der var nogle banker, der åbenbart
ikke kunne holder på deres penge, og så forsvandt pengene, og så blev folk ekstremt
fattige pga. det, og så på den måde kunne de [USA, udlandet] ligesom ikke købe vores
[Danmarks] varer længere, og så på den måde kom det også til Danmark, og så blev
vi også fattigere. Og så blev de nødt til, nogle politikere, ligesom at gøre noget ved
det, men de kunne ikke enes, og så ham Stauning han havde så et møde hjemme hos
ham, som så handlede om, at de skulle finde en løsning.

Som jeg har beskrevet i undertema c) i Tema 1 drejede Adams undersøgelse sig om, at han dels
undersøgte Niels Frederiksens perspektiver på krisen, dels undersøgte andres perspektiver, særligt
igennem spillets præsentationsrunder og forhandlingssituationer, og dels, i samarbejde med andre,
undersøgte og forhandlede om mulige løsninger på krisen, som herefter blev taget med til fælles
forhandlinger. Adam finder således, i samarbejde med andre, en løsning på den økonomiske krise,
der bl.a. ramte landbruget. Han og andre undersøger sig altså frem til en række løsninger, som de
præsenterer i plenum45. Den problematiske situation for Adam er således særligt forbundet med den
overordnede økonomiske krise i 1930’erne46, og det uhåndterbare i situationen består i, at Adam
først skal begribe og omfavne (undersøge) sin egen rolles perspektiver på krisen og dernæst skal
begribe de øvrige aktørers perspektiver (undersøge) med henblik på at finde en løsning. Når
forhandlingerne starter, fremstår den økonomiske krise som uhåndterbar, i hvert fald uløst, og det er
igennem forhandlingerne, hvor eleverne finder frem til mulige løsningsmodeller, at den
problematiske situation ikke længere udgør et problem i samme grad som forud for forhandlingerne.
Det er således min tolkning, omend Adam ikke formulerer det direkte, at han har skabt mening i et
fortidsmæssigt problem, der vedrørte den økonomiske krise i 1930’erne, særligt i forhold til
hvordan krisen påvirkede den aktør, han spillede. Aktøren, Niels Frederiksen var dels påvirket af
krisen, fordi den gik hårdt ud over landmændene, som han identificerede sig med, og dels fordi han
som politiker oplevede et ansvar for at finde en løsning på krisen. Adams fortælling indikerer, at
han har forholdt sig undersøgende til den eller de problematikker, som han oplevede at stå overfor,
ligesom han giver udtryk for, at han begriber og omfavner både sin egen rolles perspektiver og (i
hvert fald) de aktørers perspektiver, som han samarbejdede med. Endvidere kommer han med bud
45

Som jeg har antydet i undertema c), er det muligvis mest hensigtsmæssigt at forstå undersøgelsesprocessens femte fase i relation til
spillets sidste forhandlingssituation, som finder sted i plenum i klassen, og hvor klassen i fællesskab finder én løsningsmodel. Ikke
desto mindre giver Adam udtryk for at have fundet en løsning på den økonomiske krise, jf. eksempel c)-2.
46
Adam giver også udtryk for andre forhold, der kan tolkes i retning af, at han oplevede dem som problematiske, herunder at han (i
første omgang) ikke helt forstod Niels Frederiksens fokus på en devaluering af kronen, jf. eksempel a)-1, hvilket kan ses i tråd med
eksempel a)-3, hvor Agnes har samme udfordring.
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på en (meningsskabende) løsning på det oplevede problem, jf. eksempel c)-2 i Tema 1, hvor Adam
fortæller om nogle af de løsninger han, i samarbejde med andre, kom frem til. Adam kan således
siges at have skabt en erfaring med fortiden, som han udtrykker igennem en historie, der (til en vis
grad) beskriver en undersøgelsesproces, der udsprang af oplevelsen af at stå overfor et følt problem.

For at understøtte min tolkning af, at Adam netop skaber en erfaring med fortiden, altså en
meningsskabende historie, vil jeg pege på det forhold, at Adams historie er Adam historie. Med det
mener jeg, at Adam skaber en fortælling om fortiden med afsæt i de oplevelser, som han har haft
igennem spillet, og hans fortælling kan ikke genlæses noget sted. Det betyder, at hans historie –
altså hans erfaring med fortiden udtrykt igennem fortælling – der netop udspringer af hans møde
med andre aktører i spillet og hans og andres handlinger, er særegen for Adam. Der udspiller sig
handlinger i rollespillet, som ganske vist er rammesat af spillets storyline og betinget af
rollebeskrivelserne, men som er mere eller mindre unikke for de enkelte spil. Det er ikke givet på
forhånd, hvilke aktører, der samarbejder, og hvilke løsninger, der bliver vedtaget. Adams fortælling
kan således siges at være unik for Adam, og hans erfaring med fortiden (og måde at skabe mening)
relaterer sig specifikt til hans oplevelser af en fortidig problematisk situation. Dette er
kendetegnende for mange spil-elevernes fortællinger, altså at (dele af) deres fortællinger, som
udspringer af specifikke handlinger i spillet, er ”nye” fortællinger, der ikke kan genlæses i
undervisningsmaterialet.

Men Adam giver også udtryk for, at han, ved at have deltaget i undervisningsforløbet, har dannet en
mere overordnet mening i forhold til et fortidsmæssigt problem. Problemet vedrører, som jeg forstår
Adams fortælling, en undren, som bestemt ikke var præsent hos Adam forud for eller ved
undervisningsforløbets begyndelse, men som opstår eller udvikler sig igennem forløbet. Det drejer
sig om, som jeg antyder i forbindelse med min analyse af Adams fortælling i undertema a), at Adam
udvikler en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, som kommer til udtryk som en bekymring for
eller følelsesmæssig opmærksomhed på noget eller nogen i fortiden. Tilknytningen afføder en
undren, nysgerrighed og interesse hos Adam, der betyder, at han gerne vil lære noget om
Kanslergadeforliget og særligt noget om, hvordan livet var på den tid, og hvordan ”man” tænkte.
Dét ”Kanslergadeforlig” han, så at sige, skaber mening i forhold til, fremstår for ham som en
begivenhed, som han ønsker at se som en del af en større fortidsmæssig sammenhæng. Jeg ser dette
afspejlet i følgende udsnit af interviewet med Adam, hvor han taler om, hvad han overordnet set

203

synes, at han har lært. Jeg spørger Adam og Dana, om de har indtryk af, at de har lært noget
igennem undervisningsforløbet, og til det svarer Adam:

Adam: Jeg synes i den grad, at jeg har lært noget. Også på en sjov måde. Men for at
være ærlig, i starten, så tænkte jeg sådan, at måske det var en sådan lidt ”ueffektiv”
måde at lære noget på, fordi det tog sådan en hel dag og lære noget, og hvis man
sådan tænkte over det, så lærte vi kun noget om det her møde. Og dét det sådan set
handlede om, var at politikerne sådan fandt en løsning, og det synes jeg sådan, at da
jeg tænkte over det første gang, så tænkte jeg sådan, det er måske lidt lang tid at
bruge på det, det kunne man da bare lige have læst på et kvarter måske, ikk’. Men så
tænkte jeg på alt det andet, vi har lært om, hvordan folk tænkte dengang og alle de
tanker, vi sådan havde undervejs i vores spil, altså det er jo også læring på sin egen
måde. Og på en sjov måde. Så jeg synes helt klart, vi har lært noget, så hvis vi lige
graver dybere, så kan vi faktisk godt se, sådan, hvad vi har lært om, hvordan folk
tænkte, og hvordan livet var dengang og sådan noget.

I interviewet taler vi videre om, at det i politiske forhandlinger kan være svært at blive enige, og
Adam fortsætter:

Adam: Jeg synes, vi lærte meget mere end kun sådan lige om Kanslergadeforliget.
Altså vi lærte, sådan der, meget mere end det, vi lærte sådan også [om], hvordan […]
det at føre politik [var], og også hvordan livet var, og hvordan man tænkte dengang.
Vi lærte meget mere end kun lige om det her område [mødet i Kanslergade], som vi
nok kun havde lært, hvis vi havde læst det, ikk’. Så også sådan noget, egne erfaringer
og sådan noget …
Interviewer: Egne erfaringer? Som man har gjort sig ved at have deltaget i et eller
andet?
Adam: Umh.

Som jeg tolker Adams udsagn, giver han således udtryk for, at han har skabt (måske endda dybere)
mening i forhold til et fortidigt problem, og meningskabelsen drejer sig både om at skabe mening i
spillets fortælling (i forhold til hans konkrete deltagelse i spillet som en aktør i fortiden) men også
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om at skabe et mere overordnet billede af den problematiske situation, set i den fortidsmæssige
kontekst, som spillet bliver et udtryk for. Adam bliver således et slags vidne til historien i tråd med
Roger I. Simons forståelse af historiebevidsthed (eng. ’to cultivate historical witnesses’) (Chinnery,
2019: 99). Som jeg har været inde på i min gennemgang af Chinnerys forståelse af
historiebevidsthed som et etisk anliggende – inspireret særligt af Simons forståelse af begrebet –
kan historiske vidner ses i et slags modsætningsforhold til den retning af historiebevidsthed, som
Chinnery forbinder med Seixas, hvor historiebevidsthed knytter an til det at skabe historiekyndige
individer (Chinnery, 2019: 98). Vejen til at blive historiekyndig går, som jeg har været inde på,
igennem historisk tænkning, og Chinnery, med referencer til Simon (Chinnery, 2019: 99; Simon,
2005; Simon, et al.: 2004), knytter det an til en (fejlagtig) forestilling om, at man som nutidigt
menneske kan ”bemestre” fortiden. Chinnery er i modsætning hertil fortaler for, at man som
nutidigt mennesker skal forholde sig med en ydmyghed i forhold til fortiden, der drejer sig om, at vi
netop ikke kan bemestre fortiden, men at vi er vidner til den, fordi vi i kraft at vores
historiebevidsthed – og det at leve historisk – lever i et etisk forhold til fortiden og de mennesker,
der kom før os. Jeg tolker Adams fortælling, som jeg har præsenteret udsnit af igennem analysen,
som et udtryk for, at han netop er vidne til historien, idet han forsøger at begribe og omfavne
forskellige perspektiver på en problematisk situation i fortiden, herunder særligt hans egen rolles
perspektiver, og hans loyalitet overfor den aktør, han spiller, og tilsidesættelse af sig selv, egne
holdninger og behov, tolker jeg som udtryk for en vis ydmyghed, der bl.a. handler om, at han ikke
dømmer fortiden. Jeg vender tilbage til dette i undertema z).

Eksempel y)-2 Fra interview med Fatima, Aischa og Zahra, spil-elever fra Byskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til Aischa og Zahra, hvis fortællinger jeg også diskuterer i Tema
1, undertema a) og c). Jeg har tidligere peget på, at det særligt var de spilmæssige udfordringer, som
Aischa og Zahra lod til at have oplevet igennem undervisningsforløbet. Men, som jeg også
konkluderer i undertema a), er der noget, der tyder på, at elevernes oplevelser af spilmæssige
udfordringer understøtter dem i netop at opnå en følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Det gør det,
fordi de spilmæssige udfordringer kan vække følelser hos eleverne, der i første omgang er rettet
mod spiluniverset. Men følelserne knytter an til den fortidige aktør, som eleverne spiller. Der kan
således skabes en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der går igennem den fortidige aktør, idet
eleverne kan siges at opleve udfordringerne igennem aktøren. Det hænger, som nævnt, sammen
med det forhold, at hvis eleverne er ”tro” eller loyale mod deres roller, altså handler på vegne af
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deres roller, vil der være en sandsynlighed for, at deres ønske om at ”vinde” i spillet (altså at få
deres aktørs løsninger m.m. igennem) engagere dem i retning af en følelsesmæssig tilknytning til
fortiden, der bidrager til, at de netop også oplever problemet som værende et fortidsmæssigt
problem, jf. min analyse i eksempel a)-4. Desuden peger jeg i undertema c) i Tema 1 på, at Aischa
og Zahra har foretaget en undersøgelsesproces, der konkret finder sted igennem
forhandlingssituationerne i spillet. For Aischa og Zahra er der, som nævnt, to problematikker på
spil: Den overordnede problematik der vedrører den økonomiske krise i 1930’eren og den
spilmæssige problematik, der drejer sig om, at de vil løse krisen på vegne af deres rolle, Peter
Munch, hvilket er forbundet med (spilmæssige-)udfordringer.

Jeg er i dette undertema optaget af at undersøge, hvorvidt der er noget, der tyder på, at Aischa og
Zahra har skabt mening i forhold til de problematiske situationer, som de oplevede at stå overfor.
Det drejer sig både om, hvorvidt de kan siges at have skabt mening ved at (bidrage til at) løse den
økonomiske krise i 1930’erne, og hvorvidt de har skabt mening i forhold til deres spilmæssige
udfordringer, der vedrørte det problematiske i at få Peter Munchs løsningsforslag igennem under
forhandlingerne. I det følgende giver jeg eksempler fra interviewet, som jeg tolker i retning af, at
eleverne har undersøgt forskellige perspektiver på fortiden, hvilket i første omgang har skabt
mening i det fortidige univers. Det ser jeg som et udtryk for, at de har indgået i forhandlingerne på
vegne af Peter Munch, og som udtryk særligt for tredje og fjerde fase af en undersøgelsesproces i
deweysk forstand. I forhold til den spilmæssige problematik, der drejede sig om, at det var
udfordrende at ”vinde”, tolker jeg elevernes udsagn i retning af, at de har skabt erfaringer med
spilprocessen, som de reflekterer over, og som de potentielt set kan bruge i fremtidige forhandlingseller beslutningssituationer såvel spilprocesser.

I analysen har jeg særligt fokus på Aischa og Zahra, men Fatimas udsagn indgår også i udsnittene
nedenfor. Jeg ser Aischa og Zahras fortællinger som udtryk for, at de igennem undersøgelse af
forskellige perspektiver på fortiden har skabt mening i spillets fortidsmæssige univers. Jeg spørger
eleverne, hvad de husker bedst fra undervisningsforløbet, og til det svarer de følgende:

Aischa: Jeg kan bedst huske vores holdninger.
Zahra: Ja, vores holdninger.
Fatima: Ja, også mig.
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Zahra: Også da vi skulle svare på spørgsmålene, som borgerne havde i starten. Det
var sådan…

Jeg spørger endvidere eleverne, om de kan huske borgerne (altså arbejderen, enken, landmanden og
fabriksejeren), og i så fald hvilke de særligt kan huske. Her lægger Fatima ud og svarer:

Fatima: Ja, en enke, tror jeg nok.
Interviewer: Ja, hvad var der med enken, kan du huske det?
Fatima: Hun havde ikke råd til, tror jeg, til penge. Til at brødføde sin børn tror jeg
nok.

Aischa tager over:

Aischa: Hun havde også mistet sin mand på fabrikken, så hun ville gerne have
forsikring, tror jeg nok.

Zahra fortsætter:

Zahra: Ja, forsikring. Erstatning for forgiftningen [hendes mand var død af
blodforgiftning], det havde hun ikke. Hun var også meget fattig, så hun kunne ikke
stemme eller noget som helst.
Interviewer: Hvorfor kunne hun ikke stemme.
Zahra: Hun var på fattighjælp, så det kunne man ikke, hvis man var på fattighjælp på
det tidspunkt.

Jeg spørger, om de kan huske andre i panelet af borgere, og Aischa svarer:
Aischa: Der var Brandon [navn på elev], han var et eller andet…jern…
Interviewer: Ja, på et jernstøberi. Så han var hvad?
Fatima: Fabriksarbejder.
[…]
Interviewer: Hvordan havde man det som arbejder?
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Aischa: Altså for det første fik man ikke så meget i løn, så man havde det ret dårligt.
Og jeg ved ikke med boligforholdene, jo altså arbejdsforholdene og boligforholdene
var også dårlige.
[…]
Zahra: Jeg tænker også, han ville, jeg kan bare ikke huske… han var meget for en
devaluering af kronen, og det tænker jeg var fordi, at hvis det firma han arbejder for,
kan sælge mere, så kan han også arbejde mere, og så kan han også tjene bedre. Og
ikke blive arbejdsløs.

Eleverne giver her udtryk for, at de har en forståelse for nogle af de øvrige aktørers perspektiver.
Jeg spørger, som det fremgår, specifikt til borgerne, og de fortæller her særligt om arbejderen og
enken. Jeg er også interesseret i at høre noget om de politikere, der var til stede under mødet i
Kanslergade, og jeg spørger derfor til, hvilket parti de tænker, at fx arbejderen ville have givet sin
støtte på det tidspunkt. Aischa lægger ud:

Aischa: Socialdemokratiet.
Interviewer: [Nikker samtykkende]. Men hvad var det socialdemokratiet kunne gøre
for arbejderne?
Zahra: Ja, der var devalueringen [netop i denne klasse tilsluttede arbejderen, spillet af
Brandon, sig, som nævnt, til devalueringen af kronen]. Og så var der også…
Aischa: Social…
Zahra: Ja, socialreformen.
Interviewer: Og hvordan, ja de gik med til at devaluere, men hvordan ville de ellers
være med til at skabe arbejdspladser i Socialdemokratiet?
Fatima: Ved bygninger tror jeg.
Interviewer: Ja. Hvor ville pengene komme fra?
Aischa: Var det ikke, når folk betaler skat, så kommer der penge til staten?
Interviewer: Jo.

Jeg spørger herefter til, hvordan det var at være landmænd, og hvilket parti de ville have givet deres
støtte, og Fatima svarer:
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Fatima: Hårdt fordi at deres varer ikke var blevet solgt, og de kunne ikke sælge mere,
så de var i problemer med penge.
[…]

Jeg spørger til, om de kan huske, hvem der var landmændenes parti på det tidspunkt, og Zahra
svarer:

Zahra: Det var Venstre. Var de ikke til en regulering af markedet?
Interviewer: Det var lidt forskelligt, nogen var, og nogen var ikke.
Zahra: Ja, for jeg tænker de havde meget vrøvl med, at deres ting blev solgt for billigt,
fordi der var mere udbud end efterspørgsel, så hvis der var en regulering af markedet,
så var det en meget god idé sådan at få styr på det.

Eleverne giver således udtryk for, at de har skabt (i hvert fald nogen) mening i forhold til forskellige
perspektiver på det fortidsmæssige problem, som vedrørte den økonomiske krise, herunder
forskellige perspektiver på mulige løsninger. Som nævnt i eksempel c)-1 beskriver Aischa og Zahra
endvidere, hvordan de indgik i en forhandlingssituation bl.a. med et medlem fra Venstre, Thomas
Madsen-Mygdal, og jeg tolker deres referencer til forhandlingssituationen (eksempel c)-1)) som
udtryk for, at de foretog og indgik i en undersøgelsesproces, igennem hvilken de skabte mening,
idet de kom til enighed om en løsning på krisen. Men meningen er i Aischa og Zahras tilfælde
særligt knyttet an til det, at de har opnået en (dybere) forståelse for, hvilke perspektiver, der var på
spil, jf. udsnittet af interviewet ovenfor. De kan således siges, som Adam i foregående eksempel, at
begribe og omfavne forskellige perspektiver på fortiden, hvilket bidrager til, at de kan komme med
løsningsmodeller på den økonomiske krise – og altså skabe mening. Men særligt i forhold til Aischa
og Zahra, og andre elever, der specifikt giver udtryk for, at de oplevede at stå overfor et spilmæssigt
problem, giver de udtryk for frustration i forhold til spilprocessen, idet de ikke oplevede, at
problemet blev løst i deres (Peter Munchs) interesse. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt der så stadig
kan være tale om, at de har skabt mening? Det, mener jeg, at der kan, når man husker på, at mening
netop skal forstås som det at skabe erfaring med fortiden. Eleverne kan således siges at have skabt
erfaring, som potentielt set kan understøtte dem i at håndtere lignende situationer i fremtiden, jf.
erfaring som livsproces, både hvad angår håndtering af fortids- såvel som spilmæssige
problematikker. I det følgende peger jeg på, at Aischa og Zahra netop opnåede en erfaring i relation
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til de spilmæssige udfordringer, som de potentielt set vil kunne sætte i spil i virkelige såvel som
spilmæssige forhandlings- eller beslutningssituationer i fremtiden.

Erfaringen udspringer af, at Aischa og Zahra oplevede, at Peter Munch ikke var enig med de
aktører, som han gik sammen med. Deres fortælling, som jeg gengiver i det følgende, indikerer, at
de oplevede at have foretaget et ”spil-mæssigt fejltrin”. I interviewet spørger jeg til, hvorvidt det var
deres oplevelse, at rollebeskrivelserne var tilfredsstillende beskrevet. Aischa byder ind og fortæller
følgende:

Aischa: Jeg tror, det eneste, jeg følte, der manglede, var, man kunne godt lige have
skrevet, hvilke partier man egentlig ville have været enige med. Jeg tror, det blev lidt
besværligt for folk [eleverne] at gå rundt og se, okay, dem kan jeg godt samarbejde
med.

Zahra fortsætter:

Zahra: [Nikker]. Og jeg synes også, hvis vi skulle gøre det en anden gang eller noget
som helst, så skulle vi måske allerede lave grupperne, både som hvilke partier
[politiske holdninger man havde], men også sådan hvilke partier man kommer med
[man kan gå i forhandlinger med] senere hen. Bare så det ikke bliver så rodet. For
efter at vi sad nede med Venstre, så var det sådan, okay, vi er måske ikke liiiige så tæt
med holdninger, men vi har stadig nogle ting, og så var det sådan, hvis vi havde vidst
det fra starten af, måske vi havde gået til nogle andre, som vi havde tættere
holdninger med, som der godt kunne kompromere [gå på kompromis] på andre ting.

Jeg spørger, hvem de tænker, at de i stedet kunne have samarbejdet med, og til det svarer Zahra
følgende:

Zahra: Ikke landmanden i hvert fald. Der var sådan ikke rigtig nogen. Heller ikke
arbejderen [i denne klasse tolker Brandon, som bekendt, arbejderen i retning af en
devaluering af kronen].
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De lader ikke til helt at vide, hvem de ellers kunne være gået sammen med. Det kan både tolkes
som et udtryk for, at de faktisk ikke har undersøgt den del yderligere, men det kan også afspejle
spillets storyline, idet Peter Munch begrænses af sin modstand imod en devaluering af kronen og
store sympati med landmændene, fordi han dermed bl.a. ikke identificeres med de øvrige
medlemmer af regeringspartierne og samtidig heller ikke helt ”ligner” politikerne fra Venstre. Jeg
spørger i stedet til, hvordan de fandt frem til, at de skulle arbejde sammen med bl.a. Venstres
Thomas Madsen-Mygdal. Til det svarer Zahra:

Zahra: Vi fandt ud af noget om hans privatliv. At Peter Munchs far var gårdejer, og
det tænker jeg gør, at han var Radikale Venstre, og at han gerne ville hjælpe
landmændene, fordi han vidste godt, hvordan det var, han havde erfaring i det. […]
Jeg troede, at hvis man var landmændenes parti, så tænker man, at man er enige med
dem i, hvad der vil gavne dem [landmændene], og så træffer man de beslutninger. Det
tror jeg, er det. For vi havde jo allerede hans holdninger fra starten […] og så tager
man de beslutninger, sådan det her, det synes jeg, er det rigtige. Men det var svært det
med devaluering…

Zahra giver her udtryk for, som jeg tolker hendes fortælling, at hun og Aischa tog Peter Munchs
forhold til landmændene som en indikator på, at de kunne arbejde sammen med netop Venstre, fordi
det var ”landmændenes parti”. Det viste sig dog at være problematisk, og deres refleksioner
omkring denne problematik, som jeg tolker deres fortælling her, kan netop indikere, at de har gjort
sig brugbare erfaringer, som de potentielt set kan anvende i fremtidige forhandlinger både i
spilmæssige og ”virkelige” situationer. De har gjort sig erfaringer, der drejer sig om, at det ikke var
tilfredsstillende at ”havne” i den forkerte forhandlingssituation, hvor målet vel at mærke var, at man
skulle samarbejde med andre og komme til enighed og samtidig være loyal mod en fortidig aktørs
perspektiver.

Eksempel y)-3: Fra interview med Brandon, Sulaima og Alex, spil-elever fra 9. klasse på
Byskolen
I undertema a) i Tema 1 peger jeg på, at Brandon fra Byskolen i interviewet fortæller om, hvordan
arbejderen Alfred Jensen oplevede den økonomiske krise. Brandon sætter sig igennem sin
fortælling i Alfred Jensens sted, og hans indlevelse tolker jeg som udtryk for en følelsesmæssig
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tilknytning til fortiden, der understøtter hans ønske om at løse den problematiske situation, som han
oplever den på vegne af Alfred Jensen. Brandon beskriver dog ikke specifikt en
undersøgelsesproces i sin fortælling, hvorfor jeg ikke analyserer Brandons fortælling i undertema c)
i Tema 1. Han har dog, i kraft af sin deltagelse i spillet, indgået i de forhandlinger, som jeg i
undertema c) identificerer som udtryk for en undersøgelsesproces. Som nævnt indgik Brandon i
forhandlinger med bl.a. politikere fra Venstre samt landmanden Marius Madsen og fabriksejeren
Carl Christian Møller. I dette undertema vil jeg med reference til et udsnit af interviewet pege på, at
Brandon har skabt mening i den problematiske situation ved, som eleverne i de to foregående
eksempler, at skabe forståelse for forskellige perspektiver på fortiden. Selvom han ikke beskriver en
undersøgelsesproces, får han i interviewet, i samspil med de andre interviewpersoner, tegnet et
billede af, hvilke andre aktører og perspektiver, der var med til at påvirke handlingen i spillet.
Jeg spørger, om eleverne har en oplevelse af, hvordan det var at leve i 1930’erne, og til det svarer
Brandon:
Brandon: Øh…altså jeg synes, der var…det er lidt noget andet, ikk’.
Interviewer: Jo.
Brandon: Altså, det…nu…det er ikke fordi, vi kom med noget helt andet tøj og sådan
noget der, men den måde vi diskuterede på og gjorden sådan nogle helt…det var
nogle helt nye ord, man fik lært, det var selvfølgelig også fedt. Ja, det var, så…og
rollen…jeg synes også, det var noget helt nyt.

Alex byder ind:

Alex: Ja. Også det der med, enker ikke måtte stemme og sådan noget. Det vidste jeg
ikke…ikke noget til og sådan…
Sulaima: Nej, det gjorde jeg heller ikke.
Brandon: Det med stemmeretten og sådan noget. Det med, at man mistede sin
stemmeret, hvis man kom på fattighjælp. Det vidste jeg heller ikke noget om.

Eleverne taler om nogle af de aktører, de husker fra spillet, og Sulaima nævner bl.a. Maria, (som
spillede landmanden, men Sulaima bruger elevens navn), Oluf (hun nævner ikke hans efternavn og
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parti: Krag fra Venstre) og Fisker-et eller-andet (Niels Fisker fra Det Radikale Venstre). Alex
nævner enken (Kirstine Nielsen) og Thomas (Madsen-Mygdal fra Venstre), og Brandon nævner
Henrik-ham-fra-Venstre, ham med devalueringen af kronen (Henrik Haugh). Jeg anerkender, at
eleverne kan huske ret mange aktører og spørger, om det særligt er fordi, at de har indgået i
forhandlinger med netop disse aktører. Til det svarer Brandon:
Brandon: Nej, nogle af dem. Nogle af dem har vi overhovedet ikke siddet med. Vi kan
bare huske dem…Man kunne godt finde på at tale om det i frikvartererne og efter
skole og sådan der…
Interviewer: Gjorde I det? Hvad for nogle ting dukkede op?
Brandon: Øh, det…det er forskelligt, altså, det er sådan, ”hvorfor stemte du ikke på
det der”, ” hvorfor gjorde du det der?” Det kan man godt finde på at tale om.
Interviewer: Fedt, okay. Det kan jeg godt forstå. Så man kommer til at leve sig ind i
det?
Brandon: Så husker man også debatten lidt bedre, når man sådan diskuterer om det
efter. […] Jeg har talt med min mor omkring det der. Jeg synes, det var fedt, at altså,
være med til at lave det der rollespil.

Ovenstående udsnit af interviewet kan tolkes som udtryk for, at eleverne igennem spillet skabte en
form for mening i den fortidige situation, som de, bl.a. i forhandlingssituationerne, skulle navigere
indenfor. Alle tre elever giver fx udtryk for, at de fik indsigt i det forhold, der vedrøret, at
mennesker på den tid mistede deres stemmeret, hvis de var på fattighjælp. Eleverne giver endvidere
udtryk for, at de har stiftet bekendtskab med en række fortidige aktører, (hvis navne de dog ikke
nødvendigvis kan huske), og jeg tolker dette som et udtryk for, at de i et eller andet omfang har
rettet opmærksomhed mod disse aktører, og hvis perspektiver de måske endda har undersøgt med
henblik på at skabe mening i forhold til den problematiske situation, som bl.a. Brandon giver udtryk
for, at han oplevede som en aktør fra fortiden. Den mening, Brandon således giver udtryk for at
have skabt, er en overordnet mening, der relaterer sig til den økonomiske krise. Brandon begriber
og omfavner forskellige perspektiver, som han igennem undersøgelse har opnået en forståelse for.
Det sætter ham i stand til, i samarbejde med andre, at finde en løsningsmodel på den økonomiske
krise i overensstemmelse med Alfred Jensens ønsker, (som Brandon tolkede dem).
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5.3.1.1 Interviewet som en meningsskabende ramme
I mine analyser i undertema c) i Tema 1 giver jeg et eksempel på en spil-elev, der i interviewet
giver udtryk for, at hun i spillet havde oplevet en undren, der særligt rettede sig imod den aktør,
som hun spillede i rollespillet. Det var aktørens holdninger, som eleven især undrede sig over, og
det var således i hendes møde med rollen, at hendes undren opstod. Jeg refererer her til Amanda fra
Forstadsskolen, der spillede Marius Madsen. Amandas undren knytter an til et ønske om at kunne
deltage til fulde i spillet. Hun ønskede at kunne deltage også i de diskussioner, som hendes
rollebeskrivelse ellers ikke lagde op til, at hun havde holdninger til. Som jeg tolker Amandas
fortælling, som jeg analyserer i eksempel c)-4, må hun nødvendigvis have foretaget en form for
undersøgelse af aktørens perspektiver og holdninger for at kunne skabe den fortælling, som hun gør
i eksemplet. Men, som jeg også tolker hendes fortælling, bærer den præg af, at meningen faktisk
først skabes igennem interviewet. Med det mener jeg, at Amandas fortælling om den aktør, hun
spillede, først bliver til en (mere eller mindre) sammenhængende fortælling i interviewet. Det
betyder ikke, at hun ikke har haft indsigt i den rolle, hun spillede, eller at rollen ikke gav mening for
hende forud for interviewet. Det er blot mit indtryk, at meningen først gik op for hende under
interviewet. Min pointe i denne del af undertema y) er den, at nogle elever, af forskellige grunde og
på forskellige måder, skaber mening i forhold til et fortidsmæssigt problem netop igennem
interviewene. Interviewene kommer således til at danne en meningsskabende ramme. For nogle
elever udspringer meningen af en undren hos eleverne selv, som de er gået undersøgende ind i i
undervisningen, hvilket jeg mener, det er tilfældet for Amanda. Her var meningen på en eller anden
måde præsent i undervisningen, idet hun formåede at indgå i rollespillet som en aktør fra fortiden,
men hun skaber, i min tolkning, mening igennem sin fortælling under interviewet, bl.a. fordi jeg
som interviewer stiller spørgsmål undervejs.

Det er muligt, at det kan siges at gøre sig gældende mere eller mindre for alle elever, at
interviewene bidrager til at skabe mening hos eleverne, idet de her både får mulighed for at fortælle
og lytte samt får ”hjælp” af mig undervejs i deres fortællinger. Men i dette undertema vil jeg særligt
illustrere, hvordan interviewene kan danne en meningsskabende ramme særligt for de elever, hvis
fortællinger indikerer, at de, i modsætning til Amanda, faktisk ikke har skabt erfaring med fortiden
igennem undervisningen, og at meningen derfor først (og mere eller mindre udelukkende)
indtræffer igennem interviewene. Jeg ser, at både spil-elever og elever, der ikke har spillet, i mine
analyser skaber denne form for mening. Fælles for disse elevers fortællinger er, at eleverne virker
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usikre på det fortidsmæssige indhold, som har været genstand for undervisningen igennem
forløbene, og at de skaber en form for mening undervejs i interviewet. Meningen udspringer således
ikke af, at eleven har oplevet at stå overfor et følt problem, der relaterede sig til fortiden – herunder
en undren, nysgerrighed eller interesse – som de er gået undersøgende til i forbindelse med
undervisningen.

Eksempel y)-4 Fra interview med Fiona og Lisa, spil-elever fra 9. klasse på Nordskolen
I det følgende eksempel fortæller to elever, der har spillet rollespil, om deres oplevelser igennem
spillet. Deres fortælling bærer præg af, at de dels er usikre på, hvad spillet egentlig drejede sig om,
dels inddrager en række andre elementer i deres fortælling, der ikke vedrører spillet og fortiden, og
dels ender med at give udtryk for, at de (særligt den ene af eleverne) igennem interviewet har skabt
en form for mening i forhold til det fortidsmæssige indhold. Interviewet udgør således en
meningsskabende ramme, hvor jeg som interviewer udfylder tomme pladser i elevernes forståelse af
fortiden og på den måde ”leder” (eller styrer) dem på vej mod en mening. Eleverne delte i spillet
rollen om enken Kirstine Nielsen. I den første del af interviewet giver de udtryk for, at det var lidt
forvirrende at spille en rolle, bl.a. at dele en rolle. Jeg spørger Fiona, hvordan hun oplevede det at
spille rollespil, og til det svarer hun:
Fiona: Øh…jeg synes ikke, det var så interessant..
Interviewer: Nej.
Fiona: Øh…så jeg ved ikke lige, hvor meget jeg kan huske af det.
Interviewer: Nej. Hvordan var det at spille en rolle? I var jo begge Kirstine Nielsen.
[…]
Lisa: Øh, det var sådan…lidt mere sådan, udfordrende, når man var to om én
person…men øh…
Interviewer: Hvordan det?
Fiona: Fordi, enten så lavede den ene det, eller også lavede den anden det, eller…
Lisa: Ja.
Interviewer: Var det svært at arbejde sammen?
Fiona: Både og.
Interviewer: Ja, okay. Hvad synes du, Lisa?
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Lisa: Jamen altså, hvis den ene ikke laver noget, så skal den anden lave det, og
sådan…der er én person, der alligevel ikke laver noget. På grund af det er lidt…det er
en lille opgave, i forhold til at vi skal være to personer om den.
Interviewer: Ja.
Lisa: Så skal det være en meget større rolle end bare ’en enke’.
Interviewer: Okay. Så det var – den kunne i godt have taget alene.
Begge: Ja.
Jeg spørger videre eleverne, hvordan de arbejdede med deres rolle i forhold til at danne sig et
indtryk af, hvem Kirstine Nielsen var. Jeg spørger:
Interviewer: Og det med at arbejde med jeres rolle, hvordan…var det? Gjorde I noget
særligt for at finde ud af, hvem hun var? Talte I om, hvordan hun var, hvordan hun så
ud, og…
Fiona: Næh…Lisa kom med, at vi havde en meget ”time-glas-krop” [griner].
Lisa: Vi sad og tegnede.
Interviewer: Nårh, okay. Ja. Og så, øh…hvad tror I, I fik at spise, og hvordan levede I
og sådan noget, var det noget I talte om?
Fiona: Nah…Kom vi ind på det?
Lisa: Vi var lidt fattige. Jeg tror vi spiste meget sådan brød. Jeg ved ikke, om det var
kartofler, der også var dengang.
Interviewer: Jo.

Dette leder eleverne videre til at fortælle om en film, de har set om kartoflens historie.
Lisa: Jeg ved ikke hvor gammelt det er. Den der kartoffelhistorie…
Interviewer: Okay, ja, hvor kartofler var sådan noget, man overlevede på?
Lisa: Ja.
Interviewer: Mmm.
Fiona: Tegningen sagde noget med ”Den Store Kartoffel” eller sådan noget.
Interviewer: Ja. Har I set den mange gange i skolen, eller hvad?
Fiona: [Nikker]
Lisa: Det var ham læreren, Søren, der har vist os den hele tiden.
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Fiona: Søren viser altid de samme film igen og igen.
Lisa: Vi har set alle de der Adams Æbler og alle de der film.
Fiona: Flammen og Citronen.
Lisa: Men det er fint nok, for jeg elsker Mads Mikkelsen, så jeg elsker at se de film.
Interviewer: Det har du ikke noget imod, nej. Okay, nej, men han er også god. […]
Jer spørger herefter til den økonomiske krise i 1930’erne, og eleverne fortæller lidt om, hvad krisen
gik ud på. I modsætning til mange andre elever, der har spillet rollespil, taler Fiona og Lisa ikke
med afsæt i den aktør, de har spillet. De fortæller lidt sporadisk om forskellige aspekter af krisen, og
jeg fortæller med henblik på at lukke huller i deres viden og ”lede” dem videre.
Fiona: Altså hvad tid var det nu…
Interviewer: Kan I huske, hvornår det var? Hvad for et årti var vi i…Det var 1900noget… Kan I huske det?... Der var krise i…30’erne.
Lisa: Det var faktisk mit andet gæt.
Fiona: [Griner].
Interviewer: Ja, ’30’erne, ja, der var…det var gået rigtig godt i ’20’erne, og så lige
pludselig så kom der en stor krise…og der skete noget, og det var…[…] Kan I huske
noget som helst om, hvorfor der var krise?
Fiona: [Griner]
Lisa: Jeg kan ikke huske det…

Jeg fortæller om krakket på Wall Street og spørger, hvordan det kan have påvirket Europa. Eleverne
fortæller:

Lisa: Fordi USA er et vigtigt land, er det ikke?
Interviewer: Jo, nemlig.
Fiona: Har Danmark ikke også noget med USA et eller andet…militær eller sådan
noget, jeg ved ikke.
Interviewer: Jo, det var ikke så meget dengang der, for det er jo rimelig mange år
siden, men det har vi nu, det er rigtigt...Men dengang var det også fordi, så kunne
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USA ikke længere købe vores varer. Så hvad var problemet for landbruget på det her
tidspunkt i Danmark? Der sad en landmand i jeres panel af borgere…
Lisa: Ja.
Interviewer: Der sad…nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der spillede landmanden.
Lisa: Det var Victoria.
Interviewer: Victoria. Hun spillede landmanden Marius Madsen.
[…]

Jeg spørger til, hvad landmandens problem var, og Fiona svarer, at de ikke kunne sælge deres varer.
Jeg fortsætter med at fortælle om, hvordan det påvirkede landbruget, at USA ikke kunne købe varer
i Europa, og at Tyskland og England derfor ikke kunne købe Danmarks varer. Begge elever nikker.
Jeg spørger, hvilke dyr vi særligt producerede rigtig mange af, og Fiona svarer:

Fiona: Grise.

Jeg fortsætter:
Interviewer: Ja, grise. Dem solgte vi til England og Tyskland, ikk’? det kunne vi så
ikke, for de havde ikke nogen penge. Så hvad kunne de tænke sig, hvad var det vor
nogle ønsker, som for eksempel landbruget havde?
Lisa: Det var, at staten hjalp dem
Interviewer: Ja.
Lisa: Jeg kan huske, det var den del…af dem. De var meget glade for, hvis staten
hjalp dem med at tage…tage noget af gården, agtig, sådan med hjælp og sådan noget.
Interviewer: Mmm.
Lisa: Fordi, det troede jeg, det var en dårlig ting, men det var åbenbart en rigtig god
ting for landmændene.
Interviewer: Ja, de skulle have hjælp med at betale deres lån – eller, de skulle have
længere tid til at betale deres lån, for eksempel, for de havde store lån på de gårde, og
så ville de gerne have, at staten også købte nogle af deres produkter, de der svin, ikk’.
[…]
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Interviewet fortsætter på denne måde, hvor jeg spørger til forhold i fortiden, og de svarer lidt
sporadisk, og jeg udfylder tomme huller i deres viden og leder dem videre. De fortæller også om
andre ting, som fx rejser til udlandet og tilbudsvarer i Bilka. Jeg har undervejs spurgt til den aktør,
de spillede, men først hen mod slutningen af interviewet, da jeg igen spørger til Kirstine Nielsen,
denne gang i forhold til, hvad hun ønskede for fremtiden, fortæller Lisa lidt om hende:

Lisa: Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det var det der, hvor hun ville gerne have
hjælp…til…både med arbejdsplads og også det der med, at når man er fattig at få
hjælp til – på grund af, at hun har børn og sådan noget…og få hjælp til at fodre dem,
fordi det er jo ikke kun hende selv, hun skal tænke på. Hun har jo også børn,
faktisk…hun skal tænke på. Så nu er det jo lidt mere, hun får heller ikke noget hjælp,
på grund af at hendes man er død, og de får heller ikke nogen penge på grund a
ulykken eller noget.

Jeg spørger til, hvad den reform hed, der netop kunne hjælpe enken, og Lisa skyder på, at den hed
samfunds-et-eller-andet. Vi snakker videre om Socialreformen, (som den hed), og det fører til, at
jeg spørger til velfærdsstaten. Begge giver udtryk for, at de ikke ved, hvad det er, og jeg forklarer.
Vi taler videre, og Lisa fortæller bl.a. om et Opera-tv-show, der havde omtalt Danmark som verdens
lykkeligste land, og jeg spørger til sidst, hvorvidt de har en oplevelse af, at de har lært noget i
undervisningsforløbet. Begge giver udtryk for, at det har de ikke. Da jeg afslutter interviewet og
takker for deres tid, kigger Lisa på Fiona og udbryder:

Lisa: Wow, jeg har lært noget i dag.
Jeg tolker Lisas sidste kommentar som et udtryk for, at hun oplevede, at hun ”lærte” noget igennem
interviewet. Interviewet kom til at udgøre en slags meningsskabende ramme for eleverne, måske
særligt for Lisa, primært fordi elevernes udbytte af spillet og undervisningsforløbet var temmelig
begrænset.

Jeg synes ikke at kunne spore nogen form for undren hos de to elever i forhold til fortidsmæssige
forhold, og jeg synes ikke at kunne se tegn på, at de har foretaget eller indgået i en
undersøgelsesproces, der har bidraget meningsskabende. Jeg ved dog, at de har deltaget i
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rollespillet som en aktør fra fortiden, Kirstine Nielsen, og de har indgået i forhandlingssituationerne
igennem spillet og (i princippet) sammen med andre fundet frem til løsninger på den økonomiske
krise. Det er dog muligt, at idet deres oplevelse af at stå overfor et følt problem – en undren,
nysgerrighed eller interesse – udebliver i undervisningssituationen, bliver selve
undersøgelsesprocessen, som forhandlingerne i spillet kan siges at udgøre, heller ikke ”dybfølt”, og
ønsket om at finde en løsning står svagt hos eleverne, jf. Deweys undersøgelsesbegreb (eng.
’inquiry’) (1910: 11, 12) og Barton & Levstik (2004: 198).

Eksempel y)-5 Fra interview med Mike, Philip og Lasse, ikke-spil-elever fra 8. klasse på
Nordskolen
I det følgende eksempel bærer elevernes fortælling også præg af, at de er usikre, når de skal fortælle
om det fortidsmæssige indhold, som har været genstand for undervisningen. Selvom eleverne virker
usikre under interviewet, fx idet de giver udtryk for, at de ikke kan huske noget og svarer kortfattet,
opstår der en (form for) meningsskabende fortælling, der handler om (aspekter) af undervisningens
fortidsmæssige indhold, og som udspringer af de spørgsmål, som jeg stiller, og elevernes (og
sommetider også mine egne) svar.

Jeg spørger eleverne, om de kan huske nogle af de tiltag, som blev vedtaget under mødet i
Kanslergade. Mike har allerede nævnt, at der kom hjælp fra staten, hvis man var arbejdsløs.
Eleverne er stille, og jeg spørger derfor videre, om der fx blev indført noget hjælp til landbruget.
Lasse svarer:

Lasse: Nej, det kan jeg ikke rigtig huske.
Interviewer: Okay. Kan du, Philip, kan du huske noget om, hvordan det
[Kanslergadeforliget] hjalp landbruget?
Philip: [Ryster på hovedet]
Interviewer: Mike?
Mike: Ikke rigtig.
Interviewer: Nej. Var der nogen af jer, der var landbrugsgrupper?
Alle tre: Ja.
Interviewer: Det var I måske alle sammen? Hvordan var det at være landmand på det
her tidspunkt?
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Mike: Det var jo ikke…det var jo dårligt for alle [også de der ikke var landmænd].
[…]
Interviewer: Hvordan…hvordan kan I beskrive sådan…livet for landmændene?
Lasse: Deres gårde, de blev bare sat på tvangsauktion hele tiden.
Interviewer: Ja.
Mike: De havde ikke rigtigt, altså…de kunne ikke få penge.
Interviewer: Nej, hvorfor ikke?
Mike: Fordi amerikanerne, de fuckede helt op på et tidspunkt. De, øh…lånte penge ud
til europæerne og købte aktier, og så begyndte aktierne at falde, og så gik det galt.
Interviewer: Mmm.
Mike: Og så var der Sovjetunionen, der producerede en masse korn.
Interviewer: Ja.
Mike: Så er der meget korn rundt om i verden, og det var også forskellige…bacon, og
sådan noget, der var over det hele. Så vi havde egentlig taget overskud af alt. Så det
var lige meget, hvad man producerede, så kunne man ikke komme af med det,
Interviewer: Nej, præcis. Og så kunne man ikke tjene penge…det er super. Så kunne
man ikke hive penge ind, og så siger du, Lasse, så går man på tvangsauktion, fordi
man ikke kunne betale sin gård. Men så hjalp man faktisk. Hvad var det…hvad var
det, hvad tror I, landmændene ønskede sig, at staten skulle gøre for dem på det her
tidspunkt?…Som Mike siger, vi kan ikke komme af med nogen af vores varer…
Lasse: Købe deres dyr og sådan noget…
Interviewer: Perfekt. Gjorde man det, så?
Lasse: Mmm.
Interviewer: Ja, det gjorde man. Hvis man ikke kunne betale af på sit lån til banken…
Mike: Så betalte de, øh, så betalte de lånet for dem.
Interviewer: De gav i hvert fald lov til, at de fik længere tid til at betale lånet af. Og
renterne.
Mike: De blev sat ned. Kronen blev sat ned.
Interviewer: Ja. Hvad, hvordan – Philip – kan du huske, hvad det var, man gjorde
med den krone? Hvorfor sætter man prisen ned på kronen?
Phillip: [Ryster på hovedet]
[…]
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Mike: Øh, det gjorde man pga., at så troede folk, at…eller, så blev tingene billigere.
Interviewer: Ja. Og hvad ville udlandet så gøre?
Mike: Så ville de købe fra Danmark, og tjener vi flere penge.

Interviewet fortsætter som ovenfor, hvor særligt Mike, men også Philip og Lasse, besvarer
spørgsmål, som jeg stiller, og det er min tolkning af interviewet, at der langsomt bliver bygget en
meningsskabende fortælling op, der beskriver den økonomiske krise i 1930’erne og visse aspekter
af den og dens påvirkning af Danmark. Der er ikke noget i elevernes udsagn, som jeg tolker dem,
som antyder, at de har undret sig over noget og på trods af, at de alle tre har arbejdet med
landbruget i opgaven, hvor man enten skulle fokusere på livet på landet eller i byen, er det primært
Mike, der byder ind med svar på, hvordan livet var i landbruget på det tidspunkt. Elevernes
fortællinger i interviewet afspejler, som det var tilfældet i foregående eksempel, ikke en undren,
nysgerrighed eller interesse for fortiden, herunder mennesker, begivenheder og forhold i fortiden.
Der er ikke noget, der tyder på, at eleverne har foretaget en historisk undersøgelse af en
problematisk fortidsmæssig situation. Det kan hænge sammen med, at de ikke oplevede en følt
problematisk situation, der relaterede sig til fortiden. De var, som jeg tolker deres udsagn, ikke
berørte af fortiden og oplevede ikke en følelsesmæssig optagethed af fortiden. Desuden giver de alle
tre udtryk for, at de oplevede undervisningsforløbet som værende kedeligt, fordi det var
langtrukkent, og Mike giver yderligere udtryk for, at det var stressende, fordi man skulle nå mange
opgaver og ikke følte, at man blev ordentligt færdig med dem. Det er således muligt, at elevernes
oplevelser af en problematisk situation højere grad relaterer sig til selve undervisningsforløbet, fx
aktiviteter, opgaveløsning, længde på forløbet, end til noget eller nogen i fortiden.

5.3.1.2 Del-konklusion 4: Analysens resultat i undertema y)
Eksemplerne i dette undertema kan alle forstås som udtryk for, at eleverne har skabt mening i
forhold til det fortidsmæssige indhold, der i undervisningsforløbene var genstand for undervisning.
Det er dog ikke alle elever, der optræder i eksemplerne, hvis fortællinger er udtryk for, at de (selv)
har skabt meningen igennem undervisningen, og hvor meningen udspringer dels af en undren fra
elevernes side og dels af deres deltagelse i en undersøgelsesproces. Der er nemlig elever, hvis
fortællinger bærer præg af, at de igennem undervisningen faktisk ikke har skabt mening vedrørende
en fortidsmæssig problematik – i hvert fald ikke en mening, de formidler igennem interviewet.
(Særligt) for disse elever kan selve interviewet danne en meningsskabende ramme. Det betyder, at
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der skabes en (mere eller mindre) ”meningsfuld” fortælling, som jeg som interviewer til dels
dominerer. Disse fortællinger afspejler undervisningsmaterialets fortællinger, og kan således (om
end ikke ordret) ”genlæses” der. Det er for så vidt både elever, der har spillet rollespil og elever, der
ikke har spillet, hvor meningen først kan siges at indfinde sig igennem interviewet. Det er dog
således, at det udelukkende er elever, der har spillet rollespil, som i interviewene i mit datasæt giver
udtryk for, at de har skabt erfaring med fortiden, der, i deweysk forstand, betyder, at de har skabt
mening i en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden, som de har undersøgt. Det hænger,
som jeg ser det, bl.a. sammen med, at det kun er spil-elever, der giver udtryk for, at de har oplevet
et fortidigt problem. Jeg ser således dette undertema (y)) i relation til mine analyser i Tema 1,
særligt undertema a) og c). Det gør jeg, da jeg ser en sammenhæng mellem elevernes oplevelser af
et følt problem, der relaterer sig til fortiden – en undren, en nysgerrighed eller en interesse – og
deres incitament til at skabe erfaring med fortiden og således skabe mening i eller finde en løsning
på problemet.

Erfaringen skabes, som jeg ser det, igennem en undersøgelse, der potentielt set giver eleverne en
dybere forståelse bl.a. for forskellige perspektiver på fortiden, men dette sker vel at mærke kun,
hvis eleverne er motiverede i forhold til at skabe mening. Som jeg tolker spil-elevernes fortællinger
i eksempel y)-1, 2 og 3, hænger deres forståelse for forskellige perspektiver på fortiden sammen
med den motivation, de oplevede i forhold til at ville løse en problematisk situation på vegne af den
aktør, de spillede. Det hænger igen sammen med, som jeg ser det, elevernes oplevelse af et følt
problem – en undren, en nysgerrighed eller en interesse. Dette er, som jeg har været inde på, én af
Barton & Levstiks centrale pointer i deres tilgang til historisk undersøgelse som historiedidaktisk
metode. De fremhæver, med referencer til Dewey, at en historisk undersøgelse netop fordrer, at
eleverne oplever et behov for at løse den problematiske situation, som udspringer af, at de netop
oplever et problem. Som jeg tolker de spil-elevers fortællinger, som jeg analyserer i henholdsvis
undertema a) og c) i Tema 1 samt i nærværende undertema, indikerer disse, at eleverne har opnået
eller oplevet en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, som understøtter, at de undersøger og skaber
mening i relation til et fortidigt problem. Den følelsesmæssige tilknytning til fortiden, som jeg
tolker, at bl.a. Adam fra Forstadsskolen samt Brandon, Aischa og Zahra fra Byskolen giver udtryk
for, understøttede netop deres incitament til at ville undersøge, løse og skabe mening i et fortidigt
problem. Det er, som nævnt i analyserne, særligt Barton & Levstiks første form for bekymring for
og følelsesmæssig optagethed af noget eller nogen i fortiden, som jeg synes at se afspejlet i
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elevernes fortællinger, men også til en vis grad den tredje form, der handler om at ville ”råde bod
på” forhold i fortiden, jf. undertema a) i Tema 1. Jeg ser således en sammenhæng mellem elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden, og deres formåen, samt incitament, motivation og vilje, i
forhold til at skabe mening i et fortidigt problem.

5.3.2. Undertema z)
Eleverne giver udtryk for, at de har (udviklet) en etisk og følelsesmæssig tilknytning til en given
fortid som udtryk for, at de ”lever” historisk.

Jeg registrerer både elever, der har spillet rollespil og elever, der ikke har spillet repræsenteret
indenfor dette undertema.

Jeg er, i det følgende, optaget af at undersøge, hvorvidt der er noget i elevernes erfaringer med
fortiden, der indikerer, at de har (opnået) et etisk forhold til fortiden, som drejer sig om, at de
”lever” historisk. Jeg undersøger dette med afsæt i Chinnerys forståelse af historiebevidsthed som et
etisk anliggende (2013; 2019), jf. kapitel 3, samt Barton & Levstiks fire former for følelsesmæssig
tilknytning til fortiden (2004), jf. afsnit 4.4.6.5.1. Jeg er optaget af, hvorvidt eleverne giver udtryk
for ét eller flere af følgende karakteristika ved dét at leve historisk, herunder at de anerkender
fortidens betydning for efterfølgende tider, at de anerkender, at de selv er knyttet til fortiden, og at
de positionerer sig med en form for ydmyghed i forhold til fortiden, som kan betyde, at de tillader
sig selv at blive rørt af fortiden, at de står i et ansvarsforhold overfor mennesker i fortiden, og at de
ikke kan bemestre fortiden.

Analyserne i dette undertema kan siges at være mere komplekse at gennemføre, end det har været
tilfældet i de øvrige undertemaer. Hvor analyserne i de foregående undertemaer var komplekse, idet
jeg bl.a. undersøgte elevernes følelser (for fortiden), var det imidlertid muligt at koble elevernes
fortællinger sammen med konkrete handlinger i undervisningsforløbet – defineret af det Deweyinspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb – der bl.a. vedrørte
undervisningsrelaterede aktiviteter og fortællinger fra undervisningsforløbet. Jeg kunne således
analysere deres fortællinger i relation til undervisningsmaterialets udlægninger af fortiden, herunder
rollebeskrivelser, samt undervisningsaktiviteter som specifikke gruppearbejder eller
forhandlingssituationer. I nærværende undertema, hvor jeg er optaget af elevernes etiske forhold til
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fortiden, tager jeg i mine analyser udgangspunkt i elevernes refleksioner omkring fortidens
betydning. Elevernes etiske forhold til fortiden, og hvorvidt de lever historisk, kan siges at være
mindre observerbart i en undervisnings- såvel som en interviewsituation end fx en elevs fortælling
om et oplevet problem eller en undersøgelsesproces (selvom dette også har vist sig udfordrende at
observere). Jeg tager derfor i mine analyser i dette undertema afsæt i Barton & Levstiks fjerde form
for følelsesmæssig tilknytning til fortiden med henblik på at gøre elevernes etiske forhold til
fortiden mere konkret og observerbart.

Barton & Levstiks fjerde form for følelsesmæssig tilknytning til fortiden vedrører, som nævnt,
menneskers bekymring for og følelsesmæssig optagethed af fortiden, der gør, at vi er villige til at
anvende, hvad vi har lært om fortiden i forhold til problemer i nutiden (eng. ’care to’) (Barton &
Levstik: 2004: 241-242). I historiedidaktisk sammenhæng vedrører dette bl.a. elevernes formåen og
vilje til at handle ud fra, hvad de har lært om fortiden (ibid.: 240). Det betyder, at elevernes
følelsesmæssig tilknytning til fortiden påvirker de holdninger, de har, og de handlinger, de
foretager. Jeg ser en sammenhæng mellem denne form for ”omsorg” for mennesker i fortiden og
Chinnerys forståelse af dét at leve historisk, jf. tidligere citat: Living historically is not about trying
to live in the past, but rather about learning from and living in relation with the past,
acknowledging the moral claim that the past has on us here and now. (Chinnery, 2013: 253 med
reference til Simon, Eppert, & Rosenberg, 2000: 4). Hvis eleverne giver udtryk for, at de er villige
til at anvende det, de har lært om fortiden og den måde de har ladet sig udfordre af fortiden på i
holdning og handling, kan det potentielt set være et udtryk for, at de lever historisk. Men jeg
genkender de udfordringer, som Barton & Levstik forbinder med empirisk at undersøge dette, altså
at undersøge netop, hvordan historieundervisningen ”påvirker” eleverne som mennesker. Det drejer
sig for det første om, at elevernes handlinger og holdninger også udtrykkes udenfor skoletiden og
efter endt skolegang, for det andet, at det er udfordrende at spore nøjagtigt, hvad der ligger til grund
for handlinger og holdninger – herunder sammenhænge mellem historieundervisning og holdninger
og handlinger – og for det tredje, at det kan variere fra emne til emne, hvilke emner eleverne er
”villige” til at ændre holdning til og handle (anderledes) på (Barton & Levstik, 2004: 238-240).
Derfor undersøger jeg dette i et ”nedskaleret” perspektiv. Det betyder, at jeg ”nøjes” med at
fokusere på, om eleverne i refleksion tillægger fortiden betydning. Det er således ikke elevernes
subjektive holdninger og handlinger i forhold til et givent fortidsmæssigt emne, jeg undersøger,
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herunder deres villighed til at ændre holdning i relation til deres deltagelse i
undervisningsforløbene. Jeg lader mig i den forbindelse inspirere af Barton & Levstik i forhold til,
hvilke spørgsmål, jeg, som forsker, (mest hensigtsmæssigt) kan stille eleverne for netop at få dem til
at reflektere over fortidens betydning. I Barton & Levstiks tidligere omtalt undersøgelse af 4. og 5.
klasses elever bliver eleverne spurgt, hvorfor det er vigtigt at lære om historie (ibid.: 238). I mine
undersøgelser spørger jeg dog ikke helt på samme måde, men jeg retter fokus mere specifikt både
på eleverne selv og Kanslergadeforliget som begivenhed i fortiden. Jeg spørger således (generelt47)
til, hvad eleverne tænker, at Kanslergadeforliget har med os/dem/nutiden at gøre, eller om
Kanslergadeforliget har betydning for nutiden.

De fleste elever viser sig at associere Kanslergadeforliget (i fortiden) med velfærdsstaten (i
nutiden). Det viser sig også, at de elever, der omtaler velfærdsstaten i interviewene, omtaler den
særligt i positive vendinger og alternativt i ”neutrale” vendinger. Som jeg ser det, kan dette hænge
sammen med, at eleverne enten forud for undervisningsforløbene allerede har en positiv eller
neutral holdning til velfærdsstaten, eller at de igennem forløbet udvikler en positiv eller neutral
holdning. Der er altså, som Barton & Levstik ellers efterspørger, nødvendigvis ikke tale om, at
eleverne ændrer holdning til noget eller nogen som led i, at de bliver opmærksomme på
sammenhænge mellem fortid og nutid. Det er i den forbindelse væsentligt at fremhæve, at eleverne i
begge undervisningsforløb (i udgangspunktet) er blevet bedt om at reflektere over sammenhænge
mellem Kanslergadeforliget og nutiden, herunder at perspektivere til velfærdsstaten. Det hænger
sammen med, at begge undervisningsforløb indeholder en refleksions-/perspektiveringsdel, hvor
eleverne netop skulle besvare spørgsmål, der vedrørte sammenhænge mellem fortid og nutid. Jeg
mener, at dette har betydning, når jeg skal forholde mig til ”dybden” af elevernes etiske forhold til
fortiden, forstået på den måde, at eleverne i princippet kan gengive en fortælling fra
undervisningen, der handler om, at Kanslergadeforliget, så at sige, lagde ”grundstenene” til det, vi i
dag kalder velfærdsstaten, og at de ad den vej giver udtryk for, at de tillægger fortiden betydning for
nutiden. Jeg kan naturligvis ikke være sikker på, at elevernes udtalelser (nogensinde) afspejler
deres ”sande” etiske forhold til fortiden, (hvis de har sådan et). Men hvis de ”blot” gengiver
fortællinger fra forløbet, der drejer sig om, at fortiden har betydning, og jeg ikke kan se andre tegn
på, at de tillægger fortiden betydning, bliver det (om end mere) udfordrende at vurdere, om eleverne
47

Det fremgår af nogle af eksemplerne i nærværende undertema, at jeg (desværre) ikke altid formår/prioriterer/lykkes med at
fastholde elevernes fortællinger i et spor, hvor de specifikt svarer på mine spørgsmål omkring sammenhænge mellem
Kanslergadeforliget og efterfølgende tider, men hvor eleverne i højere grad ”styrer” og fortsætter i et andet spor, som de fx er mere
optaget af.
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har (udviklet) et etisk forhold til fortiden. Dette understreger vigtigheden af, at jeg analyserer
elevernes fortællinger i dette undertema i relation til den teoretisk tematiske analyse i sin helhed.

Jeg giver i det følgende seks eksempler på elever, der på forskellige måder giver udtryk for, at de
tillægger fortiden betydning. I dette undertemas delkonklusion indkredser jeg to måder, hvorpå jeg
særligt ser, at eleverne giver udtryk for, at de tillægger fortiden betydning. Jeg tager i nærværende
undertema afsæt i nogle af de elevers fortællinger, som jeg allerede i analysen har fokuseret på. Det
gør jeg, eftersom det særligt i dette undertema er afgørende for mig, at jeg ser deres fortællinger i
relation til min samlede analyse. Jeg kunne også bringe ”nye” fortællinger i spil, da jeg i alle
interviews stiller spørgsmål til eleverne, der vedrører Kanslergadeforligets betydning for
efterfølgende tider, men det er min vurdering, at de udvalgte eksempler i analysen her er
eksemplariske for de måder, eleverne tillægger fortiden betydning48.

Eksempel z)-1: Fra interview med Adam og Dana, spil-elever fra 9. klasse på Forstadsskolen.
I dette eksempel vender jeg tilbage til Adam fra Forstadsskolen. Adam er en gennemgående figur i
mine analyser, og jeg har igennem analyserne etableret en forståelse af Adams fortælling, der peger
i retning af, at han har skabt erfaring med fortiden, der, i deweysk forstand per definition,
udspringer af en historisk undersøgelse. Jeg har desuden ud fra Adams fortælling tolket, at han
oplevede en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der understøttede hans undersøgelse og
meningsskabelse.

I interviewet er Adam optaget af spiluniverset, forstået på den måde, at samtalen i overvejende grad
kredser om det fortidsmæssige samt spillet, aktørerne i spillet og Adams oplevelser heraf. Det er
derfor begrænset, hvor meget vi ender med konkret at tale om fortidens betydning for Adam og
(andre i) nutiden. Som interviewer får jeg ikke fastholdt samtalen i tilstrækkelig grad i forhold til at
tale om en decideret sammenhæng mellem fortid og nutid eller fortidens betydning for Adam.
Derfor fortæller Adam ikke (og ej heller Dana) særskilt meget eller uddybende om netop
Kanslergadeforligets betydning for efterfølgende tider. Jeg spørger dog eleverne, om de mener, at
Kanslergadeforliget har betydning for dem selv, og til det svarer Dana kortfattet:

48

Det er dog ikke alle elever, der svarer på de spørgsmål, jeg stiller omkring Kanslergadeforligets betydning for efterfølgende tider.
Det hænger sammen med, at de fleste elever bliver interviewet i grupper af to, tre eller fire, og hvis én elev har svaret på dét, vil det
ofte være sådan, at de øvrige elever enten samtykker til fortællingen eller bygger videre på den. Der er naturligvis også elever, der
ikke kan svare.
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Dana: Den gør så vi har det anderledes i dag.
Interviewer: Ja. Hvordan har vi det i dag?
Dana: Vi har ikke fattigdom. Der er hjælp…
Adam byder ind:

Adam: Det er velfærdsstaten, den er i dag. Eller, jeg tror, de gjorde sådan, at vi ikke
gik mere i krise.
Interviewer: Ja. Så Kanslergadeforliget hænger sammen med velfærdsstaten. Ja.
Kender I noget til den?

De nikker begge to, men Adam fortæller i stedet noget om, hvad han mener, at han har fået ud af at
deltage i spillet i forhold til at lære noget om fortiden. Han fortæller:

Adam: Det var svært at forestille sig, hvordan det var før [Kanslergadeforliget og
velfærdsstaten måske]. Altså, jeg kunne ikke…jeg havde rigtig svært ved det. Det kan
jeg ligeså godt sige. Jeg anede ikke, hvordan det så ud dengang, eller hvordan folk
tænkte, og sådan noget ikk’.
Adam fortsætter så – i samme tråd – og sammenligner med en tur til Tyskland, hvor han skulle se
sin mors barndomsby. Han giver udtryk for, at han også har haft svært ved at forestille sig den by
og hendes barndom forud for besøget. Han siger:

Adam: Også når min mor sådan fortæller om dengang, fordi vi var lige i Tyskland, og
så var vi i hendes barndomsby, ikk’, og så sagde hun også sådan, dengang der så det
sådan ud og sådan noget, ikk’, og sådan nogle ting kan jeg slet ikke forestille mig,
hvordan det skulle have set ud før, ikk’. Så havde jeg nemlig svært ved det, men i løbet
af spillet, så kom jeg sådan lidt mere ind og forstod det.
Interviewer: Så hjalp det, at du havde en rolle i spillet? Altså så man skulle prøve at
forstå, hvordan det var, bedre? Eller hvad?
Adam: Ja, altså det med, at man faktisk skulle prøve at sætte sig ind i den rolle, det
hjælper pænt meget, vil jeg sige, så man forstår det var anderledes dengang. Også det
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man fik, hvor der lige stod, hvor man kommer fra, og hvad man går ind for og sådan
[rollebeskrivelsen], det hjælper også pænt meget.

Adam giver således udtryk for, at han har svært ved at forestille sig noget, han ikke har oplevet,
særligt når det er anderledes end det, han ser og oplever i dag. Men, som jeg tolker hans fortælling
her – samt i tidligere analyser af interviewet med Adam – giver han udtryk for, at han i et eller
andet omfang tillægger det betydning at lære noget om fortiden – ligesom han tillægger det
betydning af lære om (og begribe og omfavne) morens barndomsby i Tyskland: Før turen til
Tyskland kunne han ikke forestille sig, hvordan morens barndom og barndomsby var og så ud; efter
den konkrete oplevelse af byen kunne han bedre forestille sig det. Forud for og i starten af spillet
kunne han ikke forestille sig forhold og begivenheder i fortiden; igennem spillet kunne han i
stigende grad forestille sig den tid, Kanslergadeforliget udspillede sig i. Som jeg tolker Adams
fortælling, er begge indsigter forbundet med en vis tilfredsstillelse, og det at lære noget om fortiden
tillægges en vis værdi.

Jeg har tidligere peget på, at Adam er et vidne til historien, jf. undertema c) i Tema 1, idet han bl.a.
forsøger at begribe og omfavne perspektiver i fortiden og giver udtryk for, at han gerne vil vide
noget mere om tiden, forstået på den måde, at det ikke havde været tilstrækkeligt ”bare” at vide
noget om Kanslergadeforliget. Selvom Adam således ikke eksplicit tillægger fortiden betydning for
nutiden, ved fx at fortælle om, hvordan den kan kobles til velfærdsstaten, og hvilken betydning det
har for mennesker i dag, mener jeg, at han giver udtryk for, dels at han tillader sig selv at blive rørt
af fortiden (afspejlet i hans følelsesmæssige tilknytning til fortiden), og dels at han positionerer sig
med en vis ydmyghed, (som jeg har været inde på i undertema y)), som udtryk for, at han netop ikke
bemestrer fortiden ved fx at vurdere, om det man gjorde var godt eller skidt.

Eksempel z)-2 Fra interview med Jonas og Ole, spil-elever fra 9. klasse på Vestskolen
To andre elever, der, som Adam, tillægger fortiden betydning, er Jonas og Ole fra Vestskolen. Jeg
har tidligere, i undertema a) i Tema 1 (eksempel a)-5), fremhævet, hvordan Jonas følte frustration i
forhold til noget i fortiden, hvilket hang sammen med, at han var udfordret i forhold til at få sin
aktørs løsninger igennem. Jonas var således følelsesmæssigt optaget især af de spilmæssige
udfordringer, men som jeg har antydet i forbindelse med mine analyser af Aischa og Zahras
fortællinger (bl.a. i eksempel c)-1), knytter denne form for optagethed an til en følelsesmæssig
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tilknytning til fortiden. Jeg mener, at nærværende eksempel og udsnit særligt af Jonas fortælling,
understøtter mine antagelser om, at følelser af frustration, der oprindeligt er rettet mod noget i
spillet, kan afføde en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, forudsat at følelserne, så at sige, går
igennem den aktør, eleven spiller, jf. eksempel c)-1.

I nærværende eksempel vil jeg vise, at Jonas og Ole, i min tolkning, netop oplevede den
problematiske situation i fortiden (den økonomiske krise) som værende væsentlig og alvorlig. De
tillægger den således betydning, både med hensyn til at lære om den og i forhold til, hvordan de ser
på aspekter af samfundet i dag. Det er således (også) udtryk for, at de oplevede at stå overfor en
problematisk situation, der relaterede sig til fortiden (undertema a) i Tema 1), og som de ønskede at
løse.

Jeg spørger begge elever, hvordan de aktører, de spillede, oplevede den økonomiske krise. Ole
fortæller først om, hvordan arbejderen Alfred Jensen, som han spillede, havde et fysisk hårdt
arbejde, og at sundheden ikke var så god. Herefter fortsætter Jonas, der spillede Kristen Bording,
som var landbrugsminister fra Socialdemokratiet:

Jonas: Ja, jeg synes også, man kunne godt mærke, at det her det var meget vigtigt,
altså, man kunne godt høre, at det her det har været et rigtigt stort problem engang
for mange år siden. Og man føler lidt, at man ligesom har lidt pres på, at man ligesom
skal sørge for, at selvfølgelig vores land ikke går ned økonomisk, men også at vores
arbejdere har det godt, agtigt, så man føler lidt, at man har et ansvar, det er meget…

Jeg spørger, hvad det var, der gjorde, at han kunne mærke, at det var alvorligt. Til det svarer Jonas:

Jonas: Det var meget det med lockout og strejkerne, altså hele landet stort set, og
landmænd der var ved at gå nedenom og hjem, så man kunne godt mærke, hvor
alvorligt det var.
Ole: Og så også…
Interviewer: Kunne du også?
Ole: Ja, det synes jeg også, og så også at det involverede hele verdensøkonomien også
eller i hvert fald hele vesten.
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Jonas: Ja, og at de tog USA med i det, det gjorde også ”oh, hold da op”.
Interviewer: Okay, så I kunne faktisk godt se, at det var vigtigt?
Begge: Ja.
Ole: Ja, men der var fx flere planer med fx den enkelte families sikkerhed og de gerne
ville have råd til at forsørge sig selv, og så var der sådan landmændene, eller de der
tjener sådan langt de fleste penge for landet.
Jonas: ”Danmarks rygrad”, som de blev kaldt [i hans rollebeskrivelse står der, at
Christian Bording omtaler landmændene som ”Danmarks rygrad”].

Jeg spørger herefter Ole (lidt kringlet), om hvorvidt han, som følge af sin deltagelse i
undervisningsforløbet, har ændret sit syn på noget i dag. Jeg spørger:
Interviewer: […] hvis nu jeg spørger dig, Ole, ser du anderledes på noget i dag, fordi
du har lært om Kanslergadeforliget?
Ole: Uhm, ja, man kan jo undre sig lidt, hvornår snakken begyndte om alt det her med
socialreformen og det. Det har jeg jo ligesom fået svar på nu. Men det er jo ikke
noget, man går og undrer sig over som sådan, men det er alligevel…
Interviewer: Men du undrer dig over det nu, eller du har hele tiden undret dig over
det?
Ole: Nej, jeg har ikke undret mig over det tidligere, men så kunne man ligeså godt
tænke over sådan nogen andre samfundsmæssige sammenhænge, hvor de kommer fra
osv.

Jeg spørger herefter Jonas, om han ser anderledes på noget i dag efter hans deltagelse i forløbet, og
til det svarer han:

Jonas: Ja og nej, for man kan jo godt sige, at den måde, som man forhandlede på
dengang, var jo meget sådan, at de mødtes hjemme hos ens lejlighed, agtigt, det gør
man jo ikke i dag. Men noget, der kom bag på mig måske, lidt det der med, man har
ikke rigtig tænkt over det før, socialreformen har jo bare altid været der, og vi har jo
ikke været så gamle, så vi har jo aldrig nogen siden vidst noget om det. Og sådan
noget med at, vores krone er jo meget stærk i dag, så vi har jo heller ikke tænkt, at der
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har været en devaluering af den nogensinde. Så jeg har aldrig tænkt over, at vi har
været…jeg har altid bare troet, at vi har været et sådan lille landbrugsland, med
socialreform og bare altid har klaret os godt igennem årene og været heldige.
Interviewer: Ja, så nu ser du noget…
Jonas: Ja, nu ser jeg det lidt på en anden måde, at vi har sgu været tæt på at være på
røven, kan man godt sige kort.

Jeg spørger videre, om de derfor vil sige, at Kanslergadeforliget har noget med os at gøre i dag, og
til det svarer Jonas:

Jonas: Ja, det vil jeg også sige. Det har gjort os til det, vi er i dag, tror jeg.
Interviewer: Som er hvad?
Jonas: Som er et land, som passer på hinanden, og vi har et godt sikkerhedsnet, hvis
du er arbejdsløs eller bliver syg og ikke kan arbejde, og vores krone er stærk, så det
gør, at vi klarer os meget godt økonomisk i verden […]. Vi har ligesom været tvunget
til at skulle…vi har egentlig reddet os selv tilbage i tiden. […].

Som jeg tolker elevernes fortællinger, og særligt Jonas fortælling, som jeg også ser i sammenhæng
med hans følelser af frustration i undertema a), tillægger de fortiden betydning. Det gør de ved både
at give udtryk for, at forhold og begivenheder var væsentlige og alvorlige og havde dybtfølte
konsekvenser, og at mennesker i fortidens handlinger kan tillægges betydning, dels i forhold til at
løse den problematiske situation i fortiden, og dels for (livet i) efterfølgende tider, herunder den tid,
eleverne selv er en del af. Mennesker og begivenheder tillægges således betydning for deres liv.
Faktisk kan deres fortælling tolkes i retning af, at de/vi/mennesker i nutiden netop står i en form for
ansvars- eller gældsforhold til mennesker i fortiden, idet, som Jonas siger: de har gjort os til det, vi
er i dag, tror jeg […]. Som er et land, som passer på hinanden […]. Samtidig kan man betvivle
ydmygheden i særligt Jonas fortælling. Han siger fx: Vi har egentlig reddet os selv, og hans ”vi”
kan tolkes som en måde at tage del i ”æren” for, hvad mennesker i fortiden udrettede. På den anden
side kan det også tolkes som udtryk for, at Jonas identificerer sig med mennesker i fortiden, forstået
i retning af, at mennesker i nutiden er i verden ”på grund af”, ”i forlængelse af” eller ”takket være”
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mennesker i fortiden, kort sagt ”vi er mennesker i fortiden”. Jeg tolker særligt Jonas fortælling49
som udtryk for, at han oplever en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, jeg vil beskrive på linje
med Barton & Levstiks bekymring og følelsesmæssige optagethed af at noget fandt sted i fortiden
(deres anden form), samt deres fjerde form, som særligt er i fokus i dette undertema, og jeg tolker
således, at hans fortælling kan være et udtryk for et etisk forhold til fortiden.

Eksempel z)-3: Fra interview med Fatima, Aischa og Zahra, spil-elever fra 9. klasse på Byskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til eleverne Aischa og Zahra, der også er gennemgående figurer
i mine analyser. Aischa og Zahras fortællinger har jeg tidligere analyseret i lyset af, at de oplevede
et følt fortidsmæssigt problem, (der i første omgang relaterede sig til spilmæssige udfordringer), og
foretog en historisk undersøgelse, som bidrog til en meningsskabende erfaring med fortiden. I
nærværende eksempel er det et kortere udsnit af interviewet, jeg vil fremhæve. Som det var tilfældet
med Adam i eksempel z)-1, taler Aischa og Zahra ikke særskilt meget om netop sammenhængen
mellem fortid og nutid, og de reflekterer ikke i samme udtalte grad som fx Jonas (og Ole) i
eksemplet ovenfor over, hvilken betydning fortiden kan tillægges for dem selv og den tid, de er en
del af. Alligevel tolker jeg følgende udsnit af deres fortælling, set i sammenhæng med mine øvrige
analyser af interviewet med dem, i retning af, at de tillægger fortiden en vis betydning. De taler,
omend lidt overfladisk, om fortidens betydning for nutiden (generelt set), særligt i forhold til at
træffe beslutninger med henblik på fremtiden, og de ser en (vis) sammenhæng mellem
Kanslergadeforliget og velfærdsstaten.

I interviewet spørger jeg eleverne, hvorvidt de mener, at fortiden har betydning for mennesker i
nutiden, og til det svarer Zahra:

Zahra: Ja. Fordi, hvad vi gør nu, kommer til at have en effekt på, hvad der kommer til
at ske i fremtiden. Også det med […] i hvert fald hvis vi kigger på vores miljø lige nu,
fordi vi ved, hvilken påvirkning det kommer til at have i fremtiden.
Interviewer: Okay, så vi bruger fortiden til at træffe beslutninger?
49

Som det ofte er tilfældet i interviewene, supplerer eleverne hinanden i deres fortællinger. Det betyder, at de bygger fortællinger op
sammen, ligesom jeg, som jeg har været inde på, udfylder huller og leder eleverne videre i deres fortællinger. I interviewet med Jonas
og Ole var det mit indtryk, at eleverne supplerede hinanden, men særligt Jonas kom til at dominere fortællingen, da han var mere
”snakkende”, og Ole mere tilbageholdende og havde brug for at tænke lidt mere over spørgsmålene. Derfor fik Jonas ofte svaret på
spørgsmålene, hvorfor det er hans fortælling, jeg særligt analyserer. Det var dog mit indtryk, som i mange andre interviews, at begge
elever kunne have skabt lige ”indholdsrige” fortællinger.
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Zahra: Ja, selvfølgelig. Fordi vi tænker, den her beslutning blev truffet, det her var
konsekvenserne, det skal ikke ske igen, så vi gør det her.

Jeg spørger Aischa, hvorvidt hun mener, at hendes deltagelse i undervisningsforløbet har påvirket
hendes syn på det samfund, hun lever i. Hun er lidt usikker på min kringlede formulering, og svarer:
Aischa: Altså, hvad kan man sige…nej ikke rigtigt.
Jeg omformulerer spørgsmålet og spørger i stedet, om det har noget med ”os” at gøre i dag, og hun
svarer:

Aischa: Altså, ja, for de beslutninger, der blev taget i, hvad hedder det nu, i fortiden,
har været medvirkende til, hvad der skete nu. Fx nu sagde de også at socialreformen,
var det ikke starten på velfærdsstaten, som vi også har nu?
[…]

Zahra fortsætter:

Zahra: Jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvor den [velfærdsstaten] kom fra, jeg har
bare tænkt, at den altid har været her. Så nu hvor vi har den, så giver det mere
mening, at sådan, hvorfor vi har de bestemte ting, altså hvorfor vi har sådan en gratis
skole, og hvorfor vi kan tage gratis til lægen.

Aischa fortsætter:

Aischa: Ja, jeg tror også, at der hvor det var, at vi afsluttede spillet, så sagde Nynne
[navn på en anden elev] også, at det var ligesom om, at der var nogle tråde, at det
hænger meget sammen nu, hvor man ligesom ved, hvad der har været medvirkende til
det.

Som jeg tolker elevernes fortællinger i udsnittet ovenfor, har de opnået en form for
sammenhængsforståelse, særligt i forhold til, hvordan begivenheder i fortiden kan kobles til nutiden
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– i dette tilfælde hvorfor vi i Danmark har en velfærdsstat. Det kan ydermere tyde på, at de er blevet
opmærksomme på velfærdsstaten, som de lever i, og de er blevet klar over, at de ikke tidligere har
overvejet, hvorfor den findes. Omend det ikke fremgår eksplicit, kan dette tolkes som udtryk for, at
de, på samme måde som Adam, tillægger det at lære om fortiden værdi. For Aischa og Zahra (og
åbenbart også for klassekammeraten Nynne, som Aischa refererer til), er dét at lære om fortiden
meningsskabende, idet det skaber sammenhæng og trækker tråde mellem fortid og nutid. Således
bidrager deres erfaring med fortiden til at skabe (ny) mening i forhold til aspekter af nutiden, i dette
tilfælde velfærdsstaten, som kommer til at give ny mening.

Set i sammenhæng med mine øvrige analyser af interviewet med Aischa og Zahra vurderer jeg, at
deres fortællinger kan være udtryk for, at de har (udviklet) et etisk forhold til fortiden. Det kommer
til udtryk, som jeg ser det, bl.a. igennem deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden, som viser
sig i deres bekymring og følelsesmæssige optagethed af den økonomiske krise (noget i fortiden) og
Peter Munch, den aktør de spillede (nogen i fortiden). Desuden ser jeg det udtrykt, idet de lader til
at tillægge fortiden betydning, blandt andet i forhold til, at det er væsentligt at lære om den, ikke
mindst fordi erfaring med fortiden også kan skabe mening i forhold i nutiden.

Eksempel z)-4 Fra interview med Lars og Stefan, ikke-spil-elever, 9. klasse på Sydskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til to elever, der ikke har spillet, og som, i min tolkning, ikke
giver udtryk for, at de oplevede et følt fortidsmæssigt problem, jf. min analyse i undertema b) i
Tema 1, eksempel b)-1. I stedet taler de om problematiske forhold i fortiden i et nutidsperspektiv,
forstået på den måde, at de så forhold i fortiden som problematiske sammenholdt med, hvordan
forholdene er i dag. Der var ikke noget i deres fortællinger, der, i min tolkning, indikerede, at
forhold i fortiden gav anledning til en undren eller nysgerrighed, der affødte en form for historisk
undersøgelse. I nærværende undertema er jeg optaget af, hvorvidt der er noget, der indikerer, at de
tillægger fortiden betydning som udtryk for, at de har (udviklet) et etisk forhold til fortiden.

Det følgende udsnit af interviewet skal ses i sammenhæng med den del af fortællingen, som jeg
gengiver i eksempel b)-1, eftersom disse to udsnit tilsammen (mere eller mindre) udgør, hvad Lars
og Stefan i interviewet fortæller om undervisningsforløbets fagfaglige indhold. I resten af
interviewet taler eleverne i højere grad om, hvordan de oplevede undervisningsforløbet (som i
eksempel a)-10), og om historieundervisningen, som de oplever den, generelt. Som jeg gengiver i

235

eksempel b)-1, giver eleverne udtryk for, at livet var hårdt i 1933 sammenlignet med i dag, særligt
fordi det i dag er muligt bl.a. at få kontanthjælp, hvis man er fattig. Herefter spørger jeg, om
Kanslergadeforliget har noget med dem at gøre. Til det svarer Lars:

Lars: Det gør, at vi kan komme til læge, tandlæge gratis. Og vi kan komme på
sygehuset. Og når vi bliver ældre, så vi kan få kontanthjælp.
Interviewer: Ja. Pension og sådan noget tænker du på?
Lars: Ja.

Jeg spørger dernæst, temmelig ledende, om de kan uddybe, hvad det er ved Kanslergadeforliget, der
leder til det samfund, vi har i dag:

Interviewer: Så er der bestemte ting i det der Kanslergadeforlig, som hænger sammen
med vores samfund i dag? Kan I sætte nogle ord på?
Lars: Jeg ved ikke, hvad det hedder….
Stefan: Jeg kan ikke lige huske navnet.
Lars: Vi betaler jo igennem skat til det.
Interviewer: Det er helt rigtigt. Det er velfærdsstaten.
Begge: Ja.
Herefter udfylder jeg det, jeg (åbenbart) oplever som et ”hul” i deres fortælling ved at fortælle
følgende:

Interviewer: Og så var der den del af Kanslergadeforliget, som hed socialreformen,
som var ligesom, det der du siger, Lars, at man begyndte at kunne få noget
arbejdsløshedsunderstøttelse og noget ulykkesforsikring og sådan noget nogen ting,
ikk’. Så kan I se en sammenhæng?
Eleverne svarer ikke, og jeg spørger dem, om de tror, at det var ”nemt” at finde frem til en løsning
dengang. Til det svarer Lars:
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Lars: Nej, jeg tror, der da de mødtes, den eneste måde, at de fandt frem til en løsning,
det var, fordi dem der stod for landmændene, de fik jo indført mange flere end, øh,
hvad var det, det andet parti hed? Med Stauning?
Interviewer: Social…
Lars: Ja, Socialdemokratiet. Altså der fik jo dem der fra landmændene jo 10 gange
mere. De fik jo lavere rente, lavere valuta. Det hele.
Jeg bliver i det ”fortidsmæssige” spor og spørger ind til, hvad Socialdemokratiet ”fik” i stedet med
henblik på at understøtte deres videre fortælling om sammenhængen mellem fortid og nutid. Og de
fortæller lidt kortfattet:

Lars: De fik, øh, hjælp, altså hvad de fik? Kun dem?
[…]
Lars: Det var vel hjælp til de arbejdsløse og sådan noget.
Stefan: Også, man måtte ikke strejke. Og man måtte ikke lockout. Det måtte
arbejdsgiverne ikke.
Interviewer: Så de styrede arbejdsmarkedet. Og så var der socialreformen. Okay, fint.

Jeg spørger, om der er noget andet, de vil sige til sidst, og vi afslutter interviewet.

I min tolkning af elevernes fortælling er der ikke som sådan noget, der tyder på, at de tillægger
fortiden særskilt betydning for efterfølgende tider. De giver dog udtryk for, at der er en
sammenhæng mellem Kanslergadeforliget og velfærdsstaten, altså at dét, at man i dag kan få
kontanthjælp og komme til læge, betalt over skatten, har rødder i Kanslergadeforliget. På den måde
kan der være tale om en anerkendelse af fortidens betydning for nutiden, og de giver, som nævnt
udtryk for, at livet var hårdere dengang, netop grundet den manglende hjælp fra staten, jf. eksempel
b)-1. Samtidig afspejler deres fortælling ikke en udtalt følelsesmæssig tilknytning til fortiden, og jeg
mener, at dette er et eksempel på, at netop en form for bekymring eller følelsesmæssig optagethed
spiller en afgørende rolle i elevernes måde at tillægge fortiden betydning, særligt når dette skal ses
som udtryk for et etisk forhold til fortiden. Eleverne er ganske enkelt ikke rørt af noget i fortiden.
Idet jeg spørger eleverne, hvorvidt de mener, at det var nemt at finde en løsning, er der ikke noget i
Stefans svar, der antyder, at han anerkender mennesker i fortidens handlinger og anstrengelser som
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udtryk for en form for ansvars- eller gældsforhold til fortiden. Jeg anerkender, at det er meget at
forlange af udskolingselever, men eftersom jeg ser det udtrykt hos andre elever, viser jeg med dette
eksempel, hvordan det kan se ud, når det ikke sker.

Eksempel z)-5 Fra interview med Magnus og Toke, ikke-spil-elever fra 9. klasse på Alléskolen
I dette eksempel, samt i det efterfølgende, er det min tolkning, at eleverne tillægger fortiden
betydning, idet de giver udtryk for, at de ser en sammenhæng mellem fortid og nutid,
eksemplificeret ved en sammenhæng mellem Kanslergadeforliget og velfærdsstaten. Det er dog i
høj grad undervisningsmaterialets fortælling om fortiden, som eleverne genopbygger i samspil med
hinanden og mig som interviewer. Det er der hverken noget forkert eller mærkeligt i, og det gør sig
for så vidt gældende for elevernes fortællinger generelt, eftersom undervisningen højst sandsynligt
er deres primære kilde til viden om emnet. Der er dog, som jeg har været inde på, elever –
udelukkende spil-elever – der skaber ”nye” fortællinger om den givne fortid, som netop ikke kan
genlæses noget sted, idet fortællingen udspringer af deres deltagelse i spillet. Dette afføder, for
mange spil-elevers vedkommende, at de med afsæt i deres ”individuelle” oplevelser, netop skaber
individuelle erfaringer med fortiden, der kan afspejle oplevelser og følelser i højere grad end
fortællinger, der gengiver fortællinger fra undervisningen. Derfor vil jeg i de følgende to eksempler
pege på, at eleverne tillægger fortiden betydning, men at jeg som forsker er udfordret i forhold til at
vurdere, hvorvidt det er et udtryk for, at de har (udviklet) et etisk forhold til fortiden. Idet deres
fortællinger ikke afspejler en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, fx en undren, som har
forårsaget en historisk undersøgelse, ender jeg med at pege på, at de anerkender fortidens
betydning, men at det ikke er et udtryk for et etisk forhold til fortiden, der drejer sig om, at de lever
historisk, jf. indledningen til dette undertema.

I interviewet med Toke og Magnus, som jeg også analyserer i undertema b) i Tema 1, eksempel b)5), bygger eleverne en fortælling op omkring krisen i 1930’erne. I fortællingen supplerer de
hinanden, og jeg ”leder” dem på vej. Deres fortælling bærer præg, at de har tilegnet sig en vis viden,
om hvad der skete i tiden omkring Kanslergadeforliget, og fortællingen afspejler
undervisningsmaterialets overordnede fortælling om tiden. Jeg spørger eleverne, om de kan nævne
et par af de tiltag, der blev vedtaget i forbindelse med Kanslergadeforliget, og Magnus fortæller:
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Magnus: Der var blandt andet socialreform, som var det der…med at bygge scenen til
velfærdssamfundet. Og derudover var der det der med landmændene, at de skulle
betale mindre skat, så de kunne komme af med deres gæld. Og så var der…nårh ja,
der var det der med lockout og strejke, de ikke måtte…øh, så kan jeg ikke huske, hvad
der mere var for arbejderne…
Interviewer: Der blev også sat byggeri i gang…
Magnus: Ja, ja, så der kom flere arbejdspladser.
Interviewer: Det er super. […]
Toke: Det største var det der socialreformen i Kanslergadeforliget.
Magnus: Ja, det lagde ligesom op til velfærdsstaten, agtig.

Jeg følger op ved at spørge, om det så har noget med os at gøre i dag, og Toke svarer:

Toke: Socialreform?
Interviewer: Ja, eller hele Kanslergadeforliget?
Toke: Øh…
Interviewer: Er det relevant for os at tale om i dag?
Toke: Jeg…om det er relevant for os i dag, det ved jeg ikke. Jeg ved, at det klart har
en betydning for vores hverdag.
Interviewer: Ja, hvordan?
Toke: Jeg føler lidt, at alle de mindre love…som var alle lovene ud over
socialreformen, måske betød lidt mere for deres situation på det tidspunkt, og måske
ikke har så meget at gøre nu. Lockout-loven, for eksempel, det var jo kun lige
midlertidigt. Men socialreformen har jo, øh…som jo var gratis lægehjælp og…jeg tror
ikke mindre skatter var med i den, det kommer først senere, men…noget i den stil, der
ligesom bygger op til den velfærdsstat, vi har i dag, det…ja, det. Men det snakkede vi
jo også om.

Jeg spørger, om de tænker, at det kunne være gået anderledes, altså om begivenhederne i fortiden
kunne være faldet anderledes ud, og Toke svarer lidt kortfattet:
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Toke: Helt klart. Hvis Konservative jo havde været med, ville der jo være andre regler
og sådan noget.

Elevernes fortælling om begivenhederne i fortiden kan siges at være udtryk for, at de har gjort sig
erfaring med fortiden. Men deres erfaring, som jeg også peger på i undertema eksempel b)-5),
afspejler ikke, at de oplevede et følt problem – eller en undren – som affødte en undersøgelse i
deweysk forstand. Det vil sige, at eleverne givetvis har undersøgt forhold i fortiden med afsæt i
undervisningsmaterialets spørgsmål, hvilket ikke lader til at have foranlediget en ”personlig”
undren hos eleverne. Det er min tolkning, at disse to elever har fulgt undervisningsmaterialets og
undervisningens anvisninger. Min analyse af elevernes fortællinger skal således ikke læses som en
kritik af elevernes indsats. Men deres fortællinger afspejler undervisningsmaterialets fortælling om
fortiden, og den måde, de omtaler sammenhængen mellem Kanslergadeforliget og velfærdsstaten
afspejler dét, der er blevet talt om i klassen, jf. Tokes bemærkning: […] der ligesom bygger op til
den velfærdsstat, vi har i dag, det…ja, det. Men det snakkede vi jo også om. Det medfører, som jeg
ser det, at eleverne tillægger Kanslergadeforliget betydning for samfundet i dag, men jeg synes ikke
at kunne se tegn på, at de oplever selv at være knyttet til fortiden, herunder følelsesmæssigt, og jeg
tolker således ikke deres fortælling som udtryk for, at de har (udviklet) et etisk forhold til fortiden.

Eksempel z)-6: Fra interview med Simone og Clara, ikke-spil-elever fra 9. klasse på Storskolen
I dette eksempel vender jeg tilbage til to elever, hvis fortælling jeg også har analyseret i undertema
b) i Tema 1. Det er særligt eleven Simone, som jeg i nærværende undertema har fokus på, men
Clara byder også ind med indhold til fortællingen. Simone giver i sin fortælling, ligesom Magnus
og Toke, udtryk for, at fortiden har betydning for nutiden, men dét, at hun tillægger fortiden
betydning, har ikke rod i en følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Den er således, som jeg ser det,
ikke et udtryk for et etisk forhold til fortiden, idet hun ikke udtrykker dels, at hun bliver rørt af
fortiden, dels at hun er knyttet til fortiden, og dels at hun står i et ansvars- eller gældsforhold til
mennesker i fortiden. Endvidere er det i Simones fortælling, i modsætning til Magnus og Tokes
fortælling ovenfor, mere uklart, hvori fortidens betydning for nutiden består. Jeg har tidligere peget
på, at eleverne Simone og Clara så forhold i fortiden som problematiske, sammenlignet med forhold
i nutiden, jf. eksempel b)-3. De giver således ikke udtryk for, at de specifikt oplevede et følt
problem, der relaterede sig til fortiden, og som de ønskede at løse. Deres fortælling bærer præg af
nogen indsigt i fortidige forhold, som disse er portrætterede i undervisningsmaterialet.
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For i interviewet at etablere en forståelse af, hvorvidt eleverne tillægger fortiden betydning, spørger
jeg eleverne, om hvorvidt Kanslergadeforliget har noget med dem at gøre. Til det svarer Simone:

Simone: Man kan sige, hvis de ikke havde lavet det, ved man jo ikke, hvad der så ville
være sket. Hvis de måske havde aftalt noget helt andet, så havde det måske ikke været
på den måde, som det er i dag. Men jeg ved ikke helt, hvordan det har betydning. Men
det har i hvert fald betydning.

Jeg spørger, om der kunne være sket andre ting, altså om udfaldet kunne have været anderledes. Til
det svarer Simone:

Simone: Det kunne måske bare være blevet værre, hvis man ikke havde gjort noget
ved det.

Jeg spørger, om de (personligt) har fået noget ud af forliget i Kanslergade, og Clara spørger, hvad
jeg mener. Jeg omformulerer spørgsmålet:

Interviewer: Det her Kanslergadeforlig, var det ligesom, har det gjort noget, hænger
det sammen med noget i Danmark i dag?
Clara: Vel…færds…staten?
Interviewer: Ja, hvordan det?
Clara: Det ved jeg ikke.

Simone byder ind:

Simone: Var det ikke på en måde det, de ligesom skabte, da de lavede
Kanslergadeforliget?
Interviewer: Jo, det kan man sige. Det var måske især socialreformen, hvis I kan
huske den?
Begge: [Nikker. Ingen siger noget].
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Elevernes fortælling, i ovenstående udsnit af interviewet særligt Simones, afspejler, omend i mindre
grad, undervisningsforløbets fortælling omkring sammenhæng mellem fortid og nutid, og hvilken
betydning, Kanslergadeforliget kan tillægges for efterfølgende tider. Simones fortælling kan dog
siges at være en lidt overfladisk gengivelse, da det ikke fremgår, på hvilken måde eller i forhold til
hvilke områder, Kanslergadeforliget har betydning for nutiden. Når jeg ser ovenstående udsnit af
interviewet samt deres fortællinger i eksempel b)-3 (og deres fortælling som en helhed naturligvis),
ser jeg ikke udtalte tegn på, at de oplevede en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der affødte en
historisk undersøgelse, og det er således ikke min tolkning, at deres fortælling, herunder måde at
tillægge fortiden betydning, er et udtryk for, at de har (udviklet) et etisk forhold til fortiden.

5.3.2.1 Del-konklusion 5: Analysens resultat i undertema z)
Med afsæt i eksemplerne i dette undertema ser jeg særligt to måder, hvorpå eleverne tillægger
fortiden betydning for efterfølgende tider, herunder dem selv og nutiden. De to måder overlapper,
forstået på den måde, at nogle elever giver udtryk for begge. Den ene måde viser sig hos elever, der
eksplicit fortæller om sammenhænge mellem Kanslergadeforliget og velfærdsstaten. De tillægger
Kanslergadeforliget betydning for fx at ”redde” Danmark ud af krisen i 1930’erne, og/eller for
hvordan samfundet er i dag – særligt med henblik på velfærdsstaten som et ”sikkerhedsnet”. Der er
dog også elever, der ”blot” fortæller, at Kanslergadeforliget har betydning, men at de er i tvivl om
hvordan, hvilket jeg særligt tolker som udtryk for, at de gengiver en af undervisningsmaterialets
pointer, snarere end at de selv tillægger fortiden betydning. Jeg mener derfor, at der kun kan være
tale om, at eleverne tillægger fortiden betydning, hvis de også eller i stedet giver udtryk for den
anden måde at tillægge fortiden betydning, som jeg uddyber i det følgende.

Den anden måde, hvorpå eleverne tillægger fortiden betydning drejer sig om, at de tillægger dét at
lære om (og af) fortiden værdi. Her giver eleverne udtryk for, at de er blevet opmærksomme på
forhold eller begivenheder i fortiden, fordi undervisningsforløbet har givet dem en indsigt i eller
adgang til fortiden, som de derfor har undersøgt. De giver udtryk for, at der er en grad af
tilfredsstillelse forbundet med, at de har lært om og er blevet opmærksomme på fortiden (altså det
fortidsmæssige indhold, der har været genstand for undervisning). De giver udtryk for, at det er
værdifuldt at vide noget om fortiden, altså om Kanslergadeforliget og den tid, det fandt sted i, fordi
det skaber mening i forhold til fortiden og/eller i forhold til nutiden. Dette kan potentielt set tolkes
som et udtryk for, at eleverne har (udviklet) et etisk forhold til fortiden, hvor de tillægger dels det at

242

lære om (og af) fortiden betydning, dels tillader sig selv at blive rørt (eller undre sig) over forhold i
fortiden og dels positionerer sig med en vis ydmyghed i forhold til fortiden.

Det er således min tolkning, at eleverne godt kan give udtryk for, at de ser en sammenhæng mellem
Kanslergadeforliget og velfærdsstaten, uden at de nødvendigvis tillægger fortiden betydning.
Eleverne skal, som jeg ser det, også give udtryk for, at de tillægger det en grad af værdi at lære om
fortiden, før det kan tolkes som et udtryk for et etisk forhold til fortiden. Først her kan der være tale
om, at eleverne rent faktisk tillægger begivenheder og mennesker i fortiden betydning for
efterfølgende tider, herunder dem selv. Som jeg ser det, er der en sammenhæng mellem den måde
eleverne tillægger fortiden betydning, og hvorvidt de kan siges at have en følelsesmæssig
tilknytning til fortiden. Det betyder, at jeg i interviewene i mit datasæt synes at kunne se en
sammenhæng særligt mellem dét, at eleverne har oplevet at stå overfor et følt fortidsmæssigt
problem, som de har skabt mening i igennem en historisk undersøgelse, og dét at de har (udviklet)
et etisk forhold til fortiden.
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Kapitel 6: Afrunding
6.1 Introduktion til kapitlet
Dette kapitel er et konkluderende kapitel, hvor jeg opsummerer, hvad jeg igennem afhandlingen er
kommet frem til som svar på mit forskningsspørgsmål. Jeg opsummerer endvidere de metodiske
overvejelser, som forskningsprojektet har givet anledning til hos mig, ligesom jeg afslutningsvis
diskuterer, hvilke begrænsninger og bidrag til forskning og praksis afhandlingens resultater har
givet anledning til.

6.2 Konklusion
I dette afsnit præsenterer jeg de konklusioner, jeg har draget på baggrund af de analytiske resultater,
der er fremkommet af min teoretisk tematiske analyse, i hvilken jeg har undersøgt elevers udvikling
af historiebevidsthed i relation til studiets to cases. Disse resultater og konklusioner relaterer sig
direkte til mit forskningsspørgsmål, som jeg gengiver her:

Hvordan kan udviklingen af historiebevidsthed hos elever i grundskolen understøttes igennem
særligt designede undervisningsforløb med rollespil? Hvilke faktorer i et undervisningsdesign med
rollespil har indflydelse på, at elever udvikler historiebevidsthed? Hvad kan definere
historiebevidsthed, når det skal udvikles og udfoldes i historieundervisningen?

Centralt i forskningsprojektet står også den definition på historiebevidsthed, som jeg har indkredset
igennem projektet, idet de analytiske resultater uafværgeligt skal ses i lyset af netop denne
forståelse af historiebevidsthed. Projektets definition på historiebevidsthed adskiller sig fra de
definitioner på begrebet, som historiedidaktisk forskning ofte referer til, og det er således relevant i
dette konkluderende afsnit at opsummere den forståelse af historiebevidsthed, som mine resultater
og konklusioner netop relaterer sig til.

Overordnet set forstår jeg igennem projektet historiebevidsthed som værende et etisk anliggende,
der vedrører det at leve historisk, der igen drejer sig om at tillægge fortidige menneskers liv og
handlinger betydning for efterfølgende tider. Jeg har peget på, at når man lever historisk, lever man
med et forhold til fortiden, der er kendetegnet ved, at man på én gang forholder sig både med
ydmyghed til og omsorg for en given fortid. Det betyder for det første, at man gør sig det klart, at
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fortiden ikke kan bemestres, men at nutidens mennesker står i et ansvarsforhold overfor fortiden,
der pålægger nutidens mennesker at lære om og af en given fortid – uden at man vel at mærke kan
bemestre den. For det andet betyder det, at nutidens mennesker tillader sig at bliver rørt af
mennesker og forhold i fortiden, hvilket kan understøtte, at der opstår en følelsesmæssig tilknytning
mellem mennesker på tværs af tid. Jeg har peget på, at dette, altså tilknytning mellem mennesker på
tværs af tid, lader sig gøre, idet mennesker i nutiden er forbundet med mennesker i fortiden, dels
fordi vi, mennesker i nutiden, er i verden i kraft af dem, der kom før os, og dels fordi en del af det at
leve historisk er centreret omkring et etisk funderet ønske om ikke at ville skade andre, herunder
fortidens menneskers eftermæle. Jeg har således peget på, at mennesker i nutiden, i kraft af vores
forbundethed med fortiden, i sidste ende er modtagerne af den omsorg, vi yder for mennesker i
fortiden.

Når mennesker oplever en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, kan det komme til udtryk som
forskellige former for bekymring for eller følelsesmæssig optagethed af mennesker, begivenheder
eller forhold i fortiden. Set i relation til historieundervisning i skolen har jeg fremhævet, at en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden kan virke motiverende i forhold til udvikling af elevernes
historiebevidsthed som et etisk anliggende. Det betyder, at hvis det at lære at leve historisk, som
udtryk for historiebevidsthed, gøres til genstand for undervisning i faget, kan elevernes
følelsesmæssige tilknytning til fortiden tillægges afgørende betydning i forhold til, om de
overhovedet oplever, at det er væsentligt og relevant at lære at leve historisk. I denne forståelse af
historiebevidsthed som didaktisk begreb tillægges elevernes oplevelser og følelser således særlig
betydning. Det gør det, dels idet deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden kan have
motiverende indvirkning på, om eleverne tillægger det værdi at lære at leve historisk, og dels idet
deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden kan ses som et udtryk for, at de netop lever historisk
og altså har udviklet og udfoldet deres historiebevidsthed som et etisk anliggende.

Men i forhold til mere specifikt at kunne observere sammenhænge mellem anvendelsen af
historiske rollespil og udvikling af historiebevidsthed som et etisk anliggende hos elever i
historieundervisningen, og dermed besvare mit forskningsspørgsmål, har det været nødvendigt for
mig at indkredse en mere detaljeret definition på historiebevidsthed, som netop vægter elevernes
oplevelser, følelsesmæssige engagement og handlinger i relation til en given fortid, og som lader sig
observere i historieundervisningssammenhænge. Derfor har jeg defineret et
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historiebevidsthedsbegreb med afsæt i John Deweys teorier om begreberne bevidsthed og historie,
som begge er tæt forbundet med hans begreber om undersøgelse (eng. ’inquiry’) og erfaring (eng.
’experience’). I min kobling af Deweys bevidstheds- og historiebegreber bliver historiebevidsthed,
som et Dewey-inspireret og handlingsorienteret historiebevidsthedsbegreb, ensbetydende med
undersøgelsesprocesser, igennem hvilke eleverne, i deweysk forstand, undersøger og erfarer en
oplevet og følt problematisk situation, der relaterer sig til fortiden. Det betyder, at eleverne
undersøger og skaber mening i en fortidsmæssig problematisk situation, som de udtrykker igennem
meningsfulde historier. Deweys vægtning af netop undersøgerens oplevelser af at stå overfor, det
han kalder, et følt problem (eng. ’a felt difficulty, some perplexity, confusion, or doubt’)
knytter det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb an til projektets
overordnede forståelse af historiebevidsthed som et etisk anliggende, der vedrører det at leve
historisk.

Jeg har fremhævet igennem afhandlingen, at en undersøgelse som proces er stækket, hvis
undersøgeren netop ikke oplever et følt problem. Det hænger sammen med, dels at der dermed ikke
opstår et reelt behov for at finde en løsning på problemet, og dels at der ganske enkelt ikke er tale
om bevidsthed, idet bevidstheden opstår, når individet netop oplever et følt problem. Jeg har således
peget på, at denne definition på historiebevidsthed knytter an til elevernes oplevelser og
følelsesmæssige tilknytning til fortiden. Jeg gengiver her det Dewey-inspirerede og
handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb, som mine observationer og videre konklusioner
knytter an til:

Historiebevidsthed er erfaring med fortiden, foranstaltet igennem undersøgelse af histories
tidsmæssige og rumlige dimensioner, udtrykt igennem fortælling om fortiden, og som har til formål
at skabe mening i en problematisk situation, der relaterer sig til fortiden.

Når jeg sætter dette historiebevidsthedsbegreb i relation til mit forskningsspørgsmål, tegner der sig
mønstre i forhold til sammenhænge mellem anvendelsen af historiske rollespil og udvikling af
historiebevidsthed hos eleverne. Disse mønstre er fremkommet af den teoretisk tematiske analyse,
som jeg har foretaget af mit datasæt bestående af et bredt udsnit af elevinterviewene. Min tilgang til
historiebevidsthed som didaktisk begreb har gjort det muligt for mig at konkretisere en teoretisk
tematisk ramme for min analyse, igennem hvilken jeg har undersøgt elevernes udvikling af
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historiebevidsthed i forhold til følgende centrale områder: Hvorvidt eleverne netop oplevede at stå
overfor et følt problem, der relaterede sig til fortiden, hvorvidt de havde fortaget eller indgået i en
historisk undersøgelse af det oplevede problem, hvorvidt de havde skabt mening i forhold til det
oplevede problem, samt hvorvidt de havde udviklet en etisk og følelsesmæssig tilknytning til
fortiden. Mit case-baserede undersøgelsesdesign har gjort det muligt for mig at undersøge udvikling
af historiebevidsthed hos elever i to forskellige cases, der er defineret af, hvorvidt eleverne har
spillet rollespil eller arbejdet med andre undervisningsaktiviteter. I mine analyser, der danner
grundlag for mine konklusioner, har jeg sammenholdt eleverne i de to cases med fokus på deres
fortællinger. Jeg vil i det følgende præsentere fire hovedkonklusioner, som jeg har draget på
baggrund af de analytiske resultater, som jeg har formuleret i delkonklusionerne i forbindelse med
afhandlingens teoretisk tematiske analyse med referencer til ovenstående centrale områder.

Den første konklusion, jeg vil drage, vedrører den sammenhæng, jeg ser, mellem elevernes
oplevelser af at stå overfor et følt problem, der relaterer sig til fortiden, og hvorvidt de har spillet
rollespil. Som jeg fremhæver i den teoretisk tematisk analyses delkonklusion 1 (undertema a)) er
det udelukkende elever, der har spillet rollespil, hvis fortællinger jeg tolker i retning af, at de netop
har oplevet at stå overfor et følt fortidsmæssigt problem. Nogle elever, der har spillet, giver udtryk
for, at deres oplevelser går igennem den aktør, de har spillet, og de giver endvidere udtryk for, at de
oplevede et behov for at løse den problematiske situation, som de stod overfor netop på vegne af
aktøren. Disse elevers fortællinger kan tolkes i retning af, at de oplevede en følelsesmæssig
tilknytning til fortiden, der primært kom til udtryk som en bekymring eller følelsesmæssig
optagethed af noget eller nogen i fortiden, som de ganske enkelt fandt væsentligt at lære om, men
også at de var optagede af, hvad der skete med mennesker i fortiden og til dels, at de ønskede at
”råde bod” på aktørernes situationer som udtryk for, at de vil gøre det godt igen.

I forhold til elevernes oplevelser af at stå overfor et følt problem og deres følelsesmæssige
tilknytning til fortiden, er det væsentligt at påpege, at spilmæssige udfordringer, såsom elevernes
oplevelser af at være udfordret fx i forhold til at ”vinde” i spillet med henblik på at få deres aktørs
løsningsforslag igennem, kan understøtte elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden. Det
hænger sammen med, at elevernes oplevelser af spilmæssige udfordringer accelererede deres
engagerede deltagelse i spillet samt deres indlevelse i deres roller, men netop også deres
følelsesmæssige tilknytning til fortiden, der blev medieret igennem den aktør de spillede og et
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ønske om at ”vinde” på vegne af aktøren. Aktøren blev således et bindeled mellem dem selv og
fortiden eller med andre ord: Aktørerne – altså elevernes roller – blev elevernes adgang til fortiden.
Nogle elever gav udtryk for, at de oplevede frustration særligt i forhold til spilprocessen, hvilket
gav anledning til, at eleverne oplevede netop at stå overfor et følt problem, der i udgangspunktet
vedrørte spilprocessen, men i kraft af at de oplevede frustration på vegne af en aktør fra fortiden, fik
problemet et fortidsmæssigt islæt. Visse elever reflekterede endvidere over deres spilmæssige
”fejltrin”, fx at de var gået i forhandlinger med de ”forkerte”, og jeg tolker dette som udtryk for, at
de potentielt set vil kunne overfører disse spilmæssige erfaringer til andre spil- eller
læringssituationer og endda til handlinger i livet generelt, hvis de oplevede situationer vækker
genklag hos eleverne.

Jeg registrerede i mine analyser ganske enkelt ikke elever, der ikke havde spillet, der tilsvarende
gav udtryk for, at de var følelsesmæssigt optaget af fortidsmæssige problematikker. Der var ikke
noget i deres fortællinger, der indikerede, at de havde oplevet at stå overfor et følt fortidsmæssigt
problem, men de udtrykte heller ikke særkilt undren eller nysgerrighed i forhold til fortidsmæssige
problematikker. Nogle elever, der ikke havde spillet, gav dog udtryk for, at de potentielt set ville
opleve en situation som problematisk, hvis de selv stod i den, særligt fordi situationen adskilte sig
markant fra deres egen forståelse af verden.

Jeg konkluderer på den baggrund, at elever, der har spillet rollespil, potentielt set kan opleve et følt
problem, der relaterer sig til fortiden dels i kraft af den aktør, de spiller, og dels i kraft af de
spilmæssige udfordringer, som de oplever, og begge instanser kan understøtte, at de udvikler en
følelsesmæssig tilknytning til fortiden. Elever, der har spillet rollespil, har således, potentielt set, en
adgang til fortiden, der går igennem den aktør, de spiller, og de problemer, som aktøren oplever.
Det betyder, at elevernes bevidsthed om fortidsmæssige problematikker vækkes, idet eleverne, på
vegne af aktøren, oplever et problem, der relaterer sig til fortiden. Elever, der oplever et følt
fortidsmæssigt problem, oplever endvidere, potentielt set, et behov for at løse problemet, hvilket
leder til den næste konklusion, jeg ønsker at drage.

Den anden konklusion, jeg vil drage, vedrører elevernes deltagelse i historiske undersøgelser, der i
Deweys teorier om undersøgelse består af fem faser, og jeg ser også her en sammenhæng mellem
eleverne som undersøgere og deres deltagelse i undervisningsforløbet med rollespil. Jeg ser en
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sammenhæng mellem elevernes oplevelser af at stå overfor et følt problem på vegne af en aktør fra
fortiden, jf. konklusionen ovenfor, og deres incitament til at undersøge problemet og finde en
løsning. Jeg registrerer i mine analyser, at det udelukkende er elever, der har spillet rollespil, der i
deres fortællinger beskriver situationer i spillet, som er forligelige med Deweys
undersøgelsesproces. Det er særligt spillets forhandlingssituationer, som nogle elever beskriver, og
som kan siges at indbefatte faser forligelige med en deweysk undersøgelse. I
forhandlingssituationerne identificeres det oplevede problem, og forskellige løsningsmodeller
forhandles og afprøves i praksis. Der er dog også elever, der udtrykker, at de særligt undersøgte den
aktør, de spillede, og dennes holdninger og syn på verden. Det hænger sammen med, at aktøren –
eller den måde rollen var beskrevet – vækkede undren hos eleven, dels fordi eleven var usikker på,
hvorfor aktøren havde de holdninger, som han eller hun havde, og dels fordi eleven savnede at
kende til andre holdninger hos aktøren, som fx aktørens politiske holdninger, fordi disse ikke var
beskrevet i rollen.

Elevernes incitament til at undersøge både deres rollers holdninger og de problematikker, der var til
stede i samfundet på den pågældende tid, skal, som i konklusionen ovenfor, ses i forlængelse af
elevernes oplevelser af spilmæssige udfordringer, der knytter an til elevernes muligheder for og
ønsker om at have de bedste forudsætninger for at kunne deltage i spillet. Det hænger sammen med,
at eleverne igennem undersøgelse følte sig bedre ”klædt på” til at deltage i spillet, ligesom det
grangiveligt styrkede deres forudsætninger for at vinde. Det forudsætter dog igen, at eleverne i
første instans oplevede et følt problem, der relaterede sig til fortiden, herunder fx en undren i
forhold til en given fortidig aktør. Der er nemlig, som nævnt, ikke nogen elever, der ikke havde
spillet, som giver udtryk for, at de gennemførte eller indgik i en historisk undersøgelse. Det kan der
være flere grunde til, fx at undervisningsforløbet uden spil ikke i tilstrækkelig grad lagde op til, at
eleverne skulle arbejde undersøgende. Men pointen er her, at jeg ser en sammenhæng mellem, at de
elever, der ikke spillede rollespil heller ikke oplevede et følt fortidsmæssigt problem, og at de,
sandsynligvis som følge heraf, heller ikke giver udtryk for, at de har foretaget en historisk
undersøgelse.

I spil-elevernes undersøgelser er der dog udelukkende fokus på histories rumlige dimension og slet
ikke dets tidsmæssige dimension. Det betyder, at eleverne ikke forholder sig til spillets udlægning
af fortiden herunder dets storyline og rollebeskrivelser. Eleverne forholder sig således ikke kritisk
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til udlægninger af fortiden igennem forløbet, og det er således muligt, at elevernes rationelle og
kognitive tilgang til fortiden, hvor de forholder sig kritisk i deres forståelser af forskellige
udlægninger af fortiden, nedtones. Det hænger sammen med, at der i afhandlingens forståelse af
historiebevidsthed er særligt fokus på elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden, som i høj
grad appellerer til deres oplevelser og følelser og ikke deres rationelle og kognitive kompetencer. I
forhold til elever, der ikke har spillet, gør det sig tilsvarende gældende, at der i deres fortællinger
ikke er noget, der indikerer, at de har forholdt sig til histories tidsmæssige dimension og dermed
heller ikke har forholdt sig rationelt til udlægninger af fortiden50.

Hvor histories tidsmæssige dimension generelt udebliver fra elevernes fortællinger i begge cases, er
der dog eksempler på, at nogle elever, der har spillet, giver udtryk for, at de stillede spørgsmålstegn
ved den rolle, de skulle spille, fx, som nævnt ovenfor, rollens manglende holdninger til politiske
forhold i tiden. Det førte til, at eleverne undersøgte, hvad denne aktør kunne have ment om
forskellige forhold på den tid. I disse tilfælde er det en manglefuld rollebeskrivelse eller en fortidig
aktør, der ikke har tilstrækkelig ”dybde” og/eller ”bredde”, som eleverne reagerer på. Det gør
således, at de foretager undersøgelser af rollerne udenfor rollebeskrivelserne og således forholder
sig, i nogen grad, kritisk til spillets udlægning af fortiden. Dette er dog de eneste tegn på, at
eleverne i deres undersøgelser har forholdt sig til histories tidsmæssige dimension.

Når eleverne ikke forholder sig til den tidsmæssige dimension, fx fordi der i undervisningen ikke
lægges op til det, kan det særligt have betydning for deres forståelse af tid og deres refleksioner
omkring egne og andres brug af historie. At histories tidsmæssige dimension er fraværende i
elevernes fortællinger i undersøgelserne i nærværende afhandling, tillægger jeg dog ikke afgørende
betydning for deres udvikling af historiebevidsthed som et etisk anliggende. Det hænger sammen
med, at den forståelse af historiebevidsthed, som står centralt i afhandlingens undersøgelser, netop
vægter historiebevidsthed som ”livsprægning” (eng. ’life-bearing praxis’) (Chinnery, 2019;
Zanazanian & Nordgren, 2017, jf. fodnote 25) i højere grad end ”livs-orientering” (eng. ’lifeorientering praxis’) forstået som individers evne til at orientere sig i – og med – tid, der bunder i
mentale processer, der kobler fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventninger51 (Kölb
& Straub, 2001: 3).
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Disse elever forholder sig dog heller ikke til den rumlige dimension, som jeg tolker deres fortællinger.
Jeg ønsker ikke at nedtone det væsentlige i, at elever i historieundervisningen opnår kompetencer, der relaterer sig til historiebrug
og orientering i tid. Det er således vigtigt, at historieundervisningen også centrerer sig omkring elevernes udvikling af sådanne
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Den tredje konklusion, som jeg vil drage, vedrører elevernes meningsskabende erfaringer med
fortiden, altså deres fortællinger om fortiden, og hvorvidt disse er udtryk for, at eleverne netop har
skabt mening i forhold til et oplevet og følt fortidigt problem. Dette forhold hænger uafværgeligt
sammen med både elevernes oplevelser af at have stået overfor et følt problem, der relaterede sig til
fortiden, og deres deltagelse i historiske undersøgelser, jf. konklusionerne ovenfor. Det gør det,
fordi de erfaringer, som eleverne gør sig her, netop er meningsskabende, og fordi den mening, de
skaber, dels er blevet skabt i en undersøgelsesproces og dels relaterer sig til det problem, eleverne i
udgangspunktet oplevede at stå overfor. Der er således en sammenhæng mellem elevernes
meningsskabende erfaringer, som de har skabt, og deres deltagelse i et historisk rollespil. Elevernes
meningsskabende fortællinger relaterer sig til deres ønske om netop at skabe mening i en
fortidsmæssig problematisk situation, som de oplevede. Erfaringerne kan således siges at udspringe
af et behov for at løse den problematiske situation, som de befandt sig i. Eleverne, der ikke har
spillet, giver ikke udtryk for en udtalt undren eller nysgerrighed, der relaterer sig til forhold i
fortiden, og der er således ikke et umiddelbart problem, som de skal skabe mening i.

Alligevel skaber også elever, der ikke har spillet, mening igennem deres fortællinger i interviewene,
men meningen er ikke rettet imod et specifikt oplevet og følt problem, og deres fortællinger
afspejler i højere grad undervisningsmaterialets fortælling om fortiden. Fortællingerne kan således
(om end ikke ordret) genlæses i undervisningsmaterialet. Hvor nogle af de fortællinger, som
eleverne, der har spillet, skaber igennem interviewet, også kan genlæses i undervisningsmaterialet,
fx i baggrundsteksten og rollebeskrivelserne, skaber disse elever også fortællinger, der netop ikke
kan genlæses noget sted. Spil-eleverne skaber ”nye” fortællinger om fortiden, idet fortællingerne
afspejler deres deltagelse i spillet og dermed handlinger, der er mere eller mindre unikke for det
enkelte spil og for elevernes individuelle oplevelser. Dette kan afføde, at de, med afsæt i deres
individuelle oplevelser, netop skaber individuelle erfaringer med fortiden, der kan afspejle
oplevelser og følelser i højere grad end fortællinger, der gengiver undervisningen. Jeg ser således
tegn på, at eleverne, der har spillet, igennem deres meningsskabende erfaringer, giver udtryk for, at
de har opnået en følelsesmæssig tilknytning til fortiden, der har understøttet dem i at undersøge og
skabe mening i relation til et fortidigt problem, som de oplevede. Dette fører til næste konklusion,
der også vægter både elevernes ”nye” fortællinger og deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden.

kompetencer. Pointen er, at jeg ikke ser tegn på, at den tidsmæssige dimension har haft direkte betydning for elevernes udvikling af
historiebevidsthed som etisk anliggende i afhandlingens undersøgelser.
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Den fjerde, og sidste, konklusion, som jeg vil drage, vedrører elevernes udvikling af et etisk forhold
til fortiden, og de mønstre, jeg ser, tegner sig i den forbindelse. Dette område har en central
placering i forskningsprojektet i sin helhed, idet jeg netop ser elevernes etiske forhold til fortiden –
som indbefatter en følelsesmæssige tillknytning til fortiden – som et overordnet udtryk for, at de har
udviklet deres historiebevidsthed som et etisk anliggende. Hvor jeg i de øvrige konklusioner har
peget på, at jeg ser en sammenhæng mellem elevernes følelsesmæssige tilknytning til fortiden og
deres deltagelse i undervisningsforløbet med rollespil, konkluderer jeg her, at jeg særligt ser to
måder, hvorpå eleverne giver udtryk for, at de har opnået/udviklet et etisk forhold til fortiden. Disse
to måder udelukker ikke hinanden, men det er min vurdering, at den ene skal være præsent, hvis der
skal være tale om et egentlig etisk forhold mellem eleverne og fortiden.

Elevernes etiske forhold til fortiden kan i udgangspunktet komme til udtryk, når eleverne fortæller
om, at de tillægger fortiden betydning for efterfølgende tider og giver udtryk for, at de ser en
sammenhæng mellem fortid og nutid. Men dette peger tilbage på, i hvilken grad elevernes
fortællinger kan siges at afspejle undervisningsmaterialets fortællinger eller elevernes reelle forhold
til fortiden. Det hænger sammen med, at begge undervisningsmaterialer, med og uden spil,
fremhæver, at der er sammenhæng mellem Kanslergadeforliget og den velfærdsstat, vi har i dag.
Det betyder, at elevernes fortællinger om netop denne sammenhæng ikke nødvendigvis kan tolkes
som udtryk for, at de selv tillægger fortiden betydning. Derfor er det afgørende, at eleverne også
eller i stedet giver udtryk for, at det at lære om fortiden har værdi for dem. Dette, at eleverne giver
udtryk for, at de tillægger det at lære om fortiden værdi, er den anden måde, hvorpå jeg ser
elevernes etiske forhold til fortiden komme til udtryk. Eleverne giver her udtryk for, at det er
værdifuldt at vide noget om fortiden, i denne sammenhæng Kanslergadeforliget og den tid det fandt
sted i, fordi det skaber mening for eleven i forhold til fortiden og/eller til forhold i nutiden.

Men for at dette, altså at eleverne tillægger det at lære om fortiden værdi, kan ses som et udtryk for,
at eleverne har udviklet et etisk forhold til fortiden, skal det ses i sammenhæng med, hvorvidt de
også tillader sig at blive rørt af fortiden (fx udtrykt som en bekymring for og følelsesmæssig
optagethed af fortiden eller ”blot” en undren) og positionerer sig med en hvis ydmyghed i forhold til
fortiden. Hvor der er elever i begge cases, der i deres fortællinger giver udtryk for, at de ser en
sammenhæng mellem fortiden og den tid, de selv lever i, er det udelukkende elever, der har spillet,
der dels bliver rørt af fortiden (som udtryk for, at de har udviklet en følelsesmæssig tilknytning til
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fortiden), dels giver udtryk for at de tillægger det en grad af værdi at lære om fortiden, og dels
positionerer sig med en hvis ydmyghed til fortiden. Sidstnævnte ser jeg udtrykt, når eleverne i deres
fortællinger tilsidesætter sig selv, deres egne holdninger og netop ikke dømmer fortiden ud fra egne
forudsætninger og forståelser af verden.

Hvor jeg ovenfor har besvaret den del af mit forskningsspørgsmål, der vedrører, hvad der kan
definerer historiebevidsthed, når det udfoldes og udvikles i historieundervisningen, går jeg i det
følgende videre i min besvarelse af det overordnede forskningsspørgsmål. Jeg præsenterer således,
med udgangspunkt i ovenstående konklusioner, afhandlingens bud på, hvordan udviklingen af
historiebevidsthed hos elever kan understøttes igennem undervisningsforløb med historiske
rollespil, samt hvilke faktorer i et undervisningsdesign med historiske rollespil, der har indflydelse
på udviklingen af historiebevidsthed.

Historiebevidsthed er, når det skal udfoldes og udvikles i historieundervisningen, som beskrevet,
defineret ved, at det er et etisk anliggende, hvor bevidstheden om historie forstås som undersøgelse
af et oplevet og følt problem, der relaterer sig til fortiden, og som afføder en meningsskabende
erfaring med fortiden. Jeg konkludere på den baggrund, at undervisningsforløb med rollespil kan
give eleverne adgang til en dybere forståelse af histories rumlige dimension. Det betyder, at
eleverne kan opnå en særlig indsigt i den kontekst, en fortidig begivenhed fandt sted i. Det betyder,
at de igennem rollespillet får adgang til at opleve fortidsmæssige problematikker og perspektiver,
der foranlediger meningsskabende erfaringer med fortiden hos dem. Det fordrer dog, at visse
faktorer er til stede både i det konkrete rollespil, i undervisningsdesignet og i spillets og
undervisningsforløbets gennemførelse.

I forhold til det konkrete historiske rollespil skal eleverne have adgang til at forstå og indleve sig i
aktører i fortiden. Det betyder, at der skal være en særlig vægtning af aktørenes indre i
rollebeskrivelserne og i spillets storyline, således at eleverne har forudsætninger for at indleve sig i
og udleve netop aktørernes særegne perspektiver på problematikker i en given tid.
Rollebeskrivelserne skal således have fokus på at beskrive aktørernes indre. Aktørerne vil dermed,
højst sandsynligt, adskille sig betydeligt fra eleverne selv og deres egne forståelser af verden, og det
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er således ikke elevernes mulighed for identifikation, der appelleres til i rollebeskrivelserne, snarere
elevernes muligheder for at møde noget historisk fremmed 52.

Det er endvidere afgørende, at eleverne oplever, at de har mulighed for at deltage i spillet. Det
betyder, at eleverne skal kunne agere som aktører fra fortiden og indgå i spilscenariet på lige fod
med hinanden. Selvom jeg igennem afhandlingen ikke har beskæftiget mig systematisk med
lærernes roller vil det være et sted at placere et ansvar for at sikre, at elevernes forståelse af deres
roller samt ageren igennem spillet understøttes. Omend jeg ikke underbygger dette empirisk i
afhandlingen, vil jeg pege på, at lærerens stilladsering af spillet udgør en afgørende faktor i forhold
til elevernes udvikling af historiebevidsthed igennem et historisk rollespil. Det hænger sammen med
det fokus, som jeg plæderer for, at der bør være på rollernes indre, som vil være historisk fremmed
for eleverne. Betydningen af lærerens stilladsering af spillet hænger endvidere sammen med, at
historiebevidsthed som et etisk anliggende potentielt set aktiverer elevernes oplevelser og følelser,
og der kan således være noget personligt på spil for eleverne, idet de kan (og helst skal) blive berørt
af spillet og fortiden. Det er således, som nævnt i forbindelse med min gennemgang af histories
tidsmæssige dimension, i mindre grad elevernes rationelle og kognitive kompetencer, der appelleres
til, og i højere grad deres oplevelser og følelser. Jeg ser således historielæreren som en afgørende
faktor i forhold til at stilladsere elevernes udvikling af historiebevidsthed som et etisk anliggende i
forbindelse med anvendelsen af historiske rollespil. Men jeg mener, at en helt central faktor, der har
indflydelse på elevernes udvikling af historiebevidsthed, når historiske rollespil inddrages som en
kontinuerlig del af historieundervisningen, må være den, at eleverne selv bliver bevidste (i deweysk
forstand) om de mekanismer, der er på spil, når der netop appelleres til deres oplevelser og følelser
frem for deres rationelle og kognitive kompetencer. Med det mener jeg, at eleverne igennem
spilprocesser på metaplan bliver bevidste om, at de føler frustration i spilprocesserne, at de bliver
rørt af forhold og mennesker i fortiden, og at de danner sig meningsskabende erfaringer med
fortiden. Denne bevidsthed bør danne afsæt for en deweysk undersøgelsesproces både af
spilprocesserne og af elevernes (etiske) forhold til fortiden, hvilket, jeg mener, i høj grad kan være
udtryk for, at eleverne netop er ved at lære at leve historisk.
Som en afsluttende konkluderende betragtning vil jeg pege på, hvad jeg, i kraft af mine teoretiske
og empiriske undersøgelser, ser som centralt i forhold til elevers udvikling af historiebevidsthed
som et etisk anliggende, når dette gøres til genstand for undervisning. Det drejer sig om elevernes
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Historisk fremmed er et begreb, jeg låner fra historiedidaktiker Loa I. Bjerre, der anvender det i sin ph.d.-afhandling fra 2019 til at
beskrive historieundervisningens forskellige repræsentationer af fortiden.
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oplevelser af et følt problem, der relaterer sig til fortiden, fx udtrykt som en undren, en nysgerrighed
eller en interesse hos eleverne rettet imod forhold i en given fortid. Uden dette ser jeg i mine
analyser ganske enkelt ikke historiebevidsthed som et etisk anliggende udviklet og udfoldet hos
eleverne. Nogle elever, der har spillet, giver, som nævnt, udtryk for, at de oplevede et følt
fortidsmæssigt problem, imens dette ikke var tilfældet blandt elever, der ikke havde spillet. Det er
således muligt (som Barton & Levstik (2004) også peger på i deres undersøgelser), at valgte af
historisk indhold havde afgørende betydning for de elever, der ikke spillede rollespil. Der var ikke
noget, der indikerede, at hverken elever, der havde spillet og elever, der ikke havde spillet, var
særskilt optaget af netop Kanslergadeforliget og 1930’erne forud for forløbene. Det er således
muligt, at andet historisk indhold ville have vækket en undren, nysgerrighed og interesse hos de
elever, der ikke spillede, hvilket kunne have foranlediget en undersøgelse og skabt en erfaring hos
dem. En tilgang til historieundervisning, hvor det historiske indhold udvælges primært med afsæt i
elevernes personlige interesseområder, vil dog markant begrænse, hvilke emner og temaer der kan
være genstand for undervisning. Min pointe er, at eleverne, der har spillet rollespil, lader til at
kunne opleve et følt fortidsmæssigt problem på trods af, at der ikke var noget, der tydede på, at det
historiske indhold, som var omdrejningspunkt for spillet, umiddelbart vækkede en undren,
nysgerrighed og interesse hos eleverne. Det ser jeg som et tegn på, at når rollespil anvendes i
historieundervisningen, begrænses valget af historisk indhold ikke. Det betyder, at udvikling af
historiebevidsthed kan finde sted uafhængigt af elevernes personlige interesser for det historisk
indhold, som spillet er centreret omkring. Det hænger sammen med, dels at eleverne i rollespil skal
påtage sig roller, som aktører fra fortiden, hvor der er fokus på aktørernes indre, og dels de
spilmæssige udfordringer, der er iboende spilprocesserne, som kan vække følelser af frustration hos
eleverne og understøtte deres følelsesmæssige tilknytning til fortiden.

Jeg mener således, at rollespil dels åbner op for, hvilke historiske indholdsområder, der kan være
genstand for undervisningen, uden at det begrænser elevernes engagement og i sidste ende deres
udvikling af historiebevidsthed, og dels at det kan bidrage til en historieundervisning, hvor det ikke
er elevernes personlige interesser, der er i højsæde, men deres oplevelser af noget historisk fremmed
(Bjerre, 2019), som de får adgang til igennem en aktør fra fortiden. Jeg mener, at denne tilgang
både kan understøtte en mere alsidig historieundervisning og elevernes udvikling af
historiebevidsthed som et etisk anliggende, hvor andre menneskers liv tillægges værdi på tværs af
tid.
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6.3 Afhandlingens begrænsninger og bidrag til praksis og forskning
I det følgende diskuterer jeg afhandlingens begrænsninger og bidrag i forhold praksis og videre
forskning. Det betyder, at jeg i vekselvirkning diskuterer, på den ene side nogle af de
begrænsninger, jeg ser i relation til mine undersøgelser og resultater, og på den anden side
hvorledes mine undersøgelser og resultater kan bidrage til praksis og videre forskning. Jeg
formulerer vekselvirkningerne mellem begrænsninger og bidrag indenfor tre separate områder,
hvoraf det første relaterer sig til studiets metode, det andet til studiets teoretiske udgangspunkt og
det tredje til studiets analyseresultater og konklusioner.

6.3.1 Metodiske begrænsninger og bidrag
Metodiske begrænsninger
I relation til de metodiske valg, jeg har truffet igennem afhandlingen, ser jeg begrænsninger særligt
i forhold til tre områder, der vedrører, dels at det er en begrænset del af min empiri, der indgår i
mine analyser, dels at eleverne havde ”ulige” muligheder for at give udtryk for deres
historiebevidsthed under interviewene, og dels at jeg undersøger et spil, jeg selv har været med til at
udvikle.

Det første område drejer sig om, at omfanget af det empiriske materiale, som jeg har indsamlet, er
omfangsrigt, idet det omfatter deltager- og videoobservationer, feltnoter og elevinterviews. Det er
dog kun et udsnit af elevinterviewene, som jeg systematisk analyserer, og som derfor danner
grundlag for min teoretisk tematiske analyse. Det er muligt, at forskningsprojektets metodiske
fremtoning havde fremstået mere stringent, havde min tilgang til videoobservationerne været
tilsvarende systematisk, og havde disse indgået i analysen på lige fod med elevinterviewene.
Tilsvarende er det muligt, at fundamentet for de observationer, jeg har gjort mig omkring mønstre i
elevernes udvikling af historiebevidsthed havde været endnu mere solidt, ligesom det billede, der
tegner sig af elevers udvikling af historiebevidsthed i historieundervisningssammenhænge havde
været mere nuanceret, hvis videoobservationerne havde indgået systematisk i analyserne. Dette
havde endvidere åbnet op for at elevernes reflekterende fortællinger efter forløbene kunne holdes op
imod deres handlinger igennem forløbene, og jeg havde på den måde, potentielt set, haft adgang til
at undersøge flere elevers handlinger – også de elever, der ikke i interviewene fortæller særskilt
meget. Dette hænger sammen med de begrænsninger, der er forbundet med elevinterviewene.
Eleverne blev interviewet parvis eller i mindre grupper, hvilket betød, at ikke alle elever havde
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mulighed for at svare på alle spørgsmål. Det betyder, at der er elever, der igennem interviewene
reelt ikke har mulighed for at give udtryk for deres historiebevidsthed. Jeg kan som følge heraf, og
som følge af at jeg ikke systematisk har kodet samtlige elevinterviews, fx ikke opgøre hvor mange
elever, der reelt kan siges at have udviklet og udfoldet historiebevidsthed som et etisk anliggende,
hvis det var det jeg ønskede.

Den sidste begrænsning, som jeg vil fremhæve her, knytter an til mit valg af rollespil.
Begrænsningen består i, at jeg som forsker kan siges at have en forudindtaget og umiddelbart
positiv tilgang dels til det at anvende historiske rollespil i undervisningen og dels til det specifikke
rollespil, som lå til grund for det ene af de to undervisningsforløb, jeg har undersøgt. Jeg vil dog i
den sammenhæng understrege, at jeg har været meget opmærksom på dette forhold igennem mit
arbejde med afhandlingen, ligesom jeg tilsvarende – omend måske ikke i ligeså passioneret grad –
er begejstret for det andet undervisningsforløb.

Metodiske bidrag til praksis og forskning
Forskningsprojektets resultater er fremkommet igennem en teoretisk tematisk analyse, som jeg ser
som et bud på en systematisk måde at undersøge et teoretisk og svært tilgængeligt begreb, som
historiebevidsthed, i relation til elevhandlinger og -refleksioner i den praksis, som
historieundervisning i skolen udgør. Med det mener jeg, at jeg med min indkredsning af temaer med
tilhørende undertemaer i analysen give et konkret bud på, hvordan og med hvilket fokus
historiebevidsthed kan undersøges, når det har været genstand for undervisning i historie. Jeg håber
endvidere, at de forholdsvis mange eksempler fra elevinterviewene kan give indblik dels i, hvordan
elever kan reflekterer over historieundervisning, og dels hvordan historiebevidsthed kan komme til
udtryk igennem et interview.

6.3.2 Teoretiske begrænsninger og bidrag
Teoretiske begrænsninger
Den forståelse af begrebet historiebevidsthed, som jeg anvender i afhandlingen, er til dels én, jeg
selv definerer. Jeg tager, som bekendt, afsæt i en teoretisk forståelse af historiebevidsthed, der
definerer det som et etisk anliggende, der vedrører det at leve historisk (Chinnery, 2013: 2019).
Men jeg konstruerer endvidere en mere detaljeret definition på historiebevidsthed med afsæt i
Deweys begreber om bevidsthed og historie og placerer dette centralt i mine empiriske
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undersøgelser, idet det Dewey-inspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb
danner afsæt for min teoretisk tematiske analyse. Dette udgør en begrænsning, særligt fordi jeg
arbejder case-baseret og ”sammenligner” udvikling af historiebevidsthed hos elever, der har
arbejdet på to forskellige måder, og fordi det historiebevidsthedsbegreb, jeg tager afsæt i, kan
opfattes som om, det er særligt målrettet den ene gruppe elever. Det hænger bl.a. sammen med, at
den definition på historiebevidsthed, som jeg har indkredset, tager afsæt i netop Dewey, hvis
pragmatiske perspektiver på læring også ligger til grund for min (og andre (spil-)forskeres)
forståelse af spilbaserede læringsprocesser. Det kan betyde, at de læringsmæssige potentialer, der
knytter an til Deweys teorier om læring, har bedre forudsætninger for at indfinde sig i spilbaserede
undervisningssituationer fremfor i undervisningssituationer, hvor spil ikke indgår. Det kan således
opfattes som om, jeg har skræddersyet en definition på et historiebevidsthedsbegreb, som retter sig
primært imod de elever, der har deltaget i undervisningsforløbet med rollespil.

Jeg vil dig understrege, at det ikke har været hensigten at målrette en definition på
historiebevidsthed til en bestemt gruppe elever, men at jeg er opmærksom på, at rollespillet, som et
scenariebaseret mulighedsrum (Hanghøj, 2012), potentielt set giver spil-eleverne nogle særlige
forudsætninger for at opleve, føle, undersøge og erfarer. Ikke desto mindre rejser flere spilforskere,
bl.a. James Paul Gee, den væsentlige pointe, at læringspotentialerne i spil ikke kun knytter an til
spil, idet de både kan og bør overførers til læringssituationer uden spil (Gee, 2005), jf. afsnit 1.2.1.
Selvom det kun er eleverne i den ene case, der arbejder spilbaseret, har jeg netop med redidaktiseringen af forløbet uden spil forsøgt at understøtte elevernes forståelse for aktører og
gruppers forhold og perspektiver i fortiden med henblik på netop at understøtte deres oplevelser af
et følt fortidsmæssigt problem, der i deweysk forstand teoretisk set afføder undersøgelser og
erfaringsdannelser. Samtidig havde det muligvis været hensigtsmæssigt hvis aktiviteter og opgaver i
forløbet uden spil i højere grad havde været målrettet historiske undersøgelsesprocesser. Men det er
i denne sammenhæng væsentligt at fremhæve, at det har været hensigten i forskningsprojektet bl.a.
at undersøge anvendelsen af rollespil ”sammenlignet” med et forløb, der meget vel kunne afspejle
historieundervisning, som den finder sted, når der ikke spilles.

Teoretiske bidrag til praksis og forskning
I forlængelse af ovenstående vil jeg påpege, at jeg i min tilgang til historiebevidsthed, inspireret af
Chinnery, betragter historiebevidsthed som et etisk anliggende. Det har således været en
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forudsætning for mine undersøgelser, at jeg definerede en forståelse af historiebevidsthed som et
etisk anliggende, når det skal udvikles og udfoldes i relation til historieundervisningen. Min
anvendelse af netop Dewey, i min indkredsning af hvordan historiebevidsthed kan komme til
udtryk, når det udvikles og udfoldes i historieundervisningen, hænger sammen med, at elevernes
oplevelser og følelser tillægges betydning både i forhold til historiebevidsthed som et etisk
anliggende og i Deweys forståelse af bevidsthed og historie. Min teoretiske tilgang til
historiebevidsthed kan således ses som et bidrag til at forstå historiebevidsthed som et etisk
anliggende, når det netop udvikles og udfoldes i historieundervisningen. Den kan danne afsæt for
overvejelser og diskussioner, både i forhold til praksis og forskning, i forhold til historiebevidsthed
som historiedidaktisk begreb, når historiebevidsthed gøres til genstand for undervisningen i faget i
skolen. Afhandlingens teoretiske diskussioner kan endvidere bidrage til, at betydningen af elevernes
følelsesmæssige engagement og tilknytning til fortiden overvejes i forhold til deres udvikling af
historiebevidsthed, særligt i forbindelse med at de deltager i undervisningsforløb med historiske
rollespil.

6.3.3 Analytiske begrænsninger og bidrag
Analytiske begrænsninger
Dette område hænger sammen med de forgående to områder, idet afhandlingens analyse metodisk
tager afsæt i en teoretisk tematisk analyse centreret omkring det teoretiskfunderede Deweyinspirerede og handlingsorienterede historiebevidsthedsbegreb. Analysens begrænsninger trækker
således tråde til de teoretiske og metodiske begrænsninger, der er forbundet med, dels at jeg selv har
defineret det begreb, der står centralt i analysen, og dels ikke analysere hverken alle elevinterviews
eller hele det empiriske materiale. De analytiske resultater, som jeg frembringer igennem analysen
skal således ses i lyset af disse overvejelser og begrænsninger, jf. metodiske og teoretiske
begrænsningen ovenfor.
I forhold til mine analytiske resultater er disse bundet op på de elever, som jeg lader ”komme til
orde” i afhandlingen. Det betyder, at jeg på baggrund af mit indgående kendskab til
elevinterviewene – og den øvrige empiri – samt mine kodninger af datasættet, har udvalgt de
elevinterviews, som jeg bringer eksempler fra igennem analysen. Jeg har udvalgt eksemplerne med
afsæt i et ønske om at præsentere uddrag fra elevinterviews, hvor elevernes fortællinger viste sig at
være mere eller mindre repræsentative for det tema eller undertema, som de optrådte i eller i forhold
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til det, jeg ønsker at illustrere med eksemplet. Det betyder, at jeg udvælger nogle eksempler frem
for andre. Det er således sandsynligt, at en anden forsker ville have udvalgt andre eksempler, som
kunne fortælle historien bedre eller anderledes. Der er altså, ikke overraskende, tale om subjektive
betragtninger i forhold til datasættet fra min side. Der er således en risiko for, som ofte i (kvalitativ)
forskning, at modtagere af nærværende forskningsprojekt læser analysens eksempler anderlede, end
jeg har gjort og dermed ser disse som udtryk for noget andet, end jeg har set.

Analytiske bidrag til praksis og forskning
Samtidig kan afhandlingens analytiske resultater potentielt set anvendes af praksis og i videre
forskning som pejlemærker i forhold til at drage mere eller mindre generaliserende følgeslutninger
omkring elevers udvikling og udfoldelse af historiebevidsthed som et etisk anliggende. Det fordrer
naturligvis, at man, hvad enten man er praktiker eller forsker, finder afhandlingens teoretiske
tilgang til historiebevidsthed relevant og anvendelig i forhold til at forstå historiebevidsthed som
didaktisk begreb. Den grad af generaliserbarhed, der er forbundet med analysens resultater, knytter
an til studiets case-baserede undersøgelsesdesign, der, med afsæt i Flyvbjergs teorier om
casestudier, jf. afsnit 1.2.4, potentielt set gør det muligt at generalisere på baggrund af resultater
fremkommet af kvalitative studier. Det hænger sammen med, at ekstreme cases, som ligger til
grund for mine undersøgelser, styrker generaliserbarheden i kraft af mængden af information om og
dybden i kendskabet til et givent fænomen. Mine analytiske resultater kan således, på trods af de
begrænsninger der er forbundet med her med, bidrage til at give indblik i og danne afsæt for
overvejelser omkring elevers udvikling af historiebevidsthed samt deres udbytte og refleksioner
omkring historieundervisningssituationer – både med og uden anvendelsen af historiske rollespil.
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Bilagsfortegnelse
Bilag 1: Kodekategorier – første kodning
Bilag 2: Kodekategorier – anden kodning
Bilag 3: Liste over interviews og elever
Bilag 4: Interviewguide – til spil-elever
Bilag 5: Interviewguide – til ikke-spil elever

Afhandlingen indeholder endvidere et bilagskompendie, som dog, af rettighedsmæssige hensyn
samt af hensyn til elevernes anonymitet, ikke er tilgængeligt for offentligheden. Kompendiet består
af samtlige transskriberede elevinterviews samt begge undervisningsforløb.
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Bilag 1: Kodekategorier – første kodning

Overordnet kodekategori

Underkategorier

Computerspil, spil, skuespil
Forarbejde – udover forløbet

Fortiden som tilbagestående
Historieundervisning

Holdning til forløb uden spil
Indlevelse






God historietime
Grundlovsspillet
Sammenligning
Tidligere rollespil eller spil



At spille og arbejde med en
rolle
Udfylder huller med
fortidsperspektiv
Udfylder huller med
nutidsperspektiv
Var eleven sig selv eller
rollen





Interviewer

Kanslergadeforliget og i dag




E. reflekterer over en anden
persons historiebevidsthed
Sammenhæng mellem fortid,
nutid og fremtid
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Kommentarer
Hvorvidt eleverne har spillet
rollespil eller spil i eller
udenfor skolen
Hvorvidt og hvordan der er
blevet arbejdet med det
fortidige indhold forud for
forløbet
I forhold til hvordan eleverne
taler om fortiden
Hvad er en ”god”
historietime, kommentarer til
Grundlovsspillet, forløbet i
forhold til ”normal” historieundervisning, har e. spillet i
historieundervisningen før
Hvordan oplevede e. at
arbejde med en rolle (kun
spil-elever)? E. bruger viden
om fortiden til at drage
konklusioner omkring
forhold i fortiden, også
selvom de ikke relaterer sig
direkte til forløbet – det kan
være viden opnået fra
film/tv, andre
undervisningsforløb, m.m. E.
bruger sin forståelse af
nutiden til at drage
konklusioner omkring
forhold i fortiden. Hvordan
forholder spil-eleverne sig til
det at spille en rolle?
Hvordan agerer
intervieweren igennem
interviewet? Udfylder i. fx
huller i elevernes
fortællinger? Er i. styrende i
forhold til elevernes
fortællinger?
Forholder e. sig til, hvad der
påvirkede mennesker i
fortiden, hvorfor de
handlede, som de gjorde,
hvordan de var formet af den
tid, de levede i, og de
mennesker, der kom før

dem?
Forholder e. sig til, hvordan
fortiden påvirker
efterfølgende tider inklusiv
dem selv?
Klassens dynamik
Læreren
Mangler i forløb uden spil
Mangler i spillet
Motivation og følelse

Rollespil

Giver e. udtryk for følelser,
der rettede sig i
undervisningsforløbene?
Spil-eleverne giver særligt
udtryk for frustration og
begejstring.
Fortæller e. om fortiden i et
nutidsperspektiv?

Nutidsperspektiv
Oplevelse af at have lært noget



Perspektivskifte - kontekstualisering




Husker bedre, danner
billeder, andet
Eleven SKIFTER perspektiv
Eleven TALER om
perspektivskifte

Politisk orientering

Producerer nye narrativer scenariekompetence





Ræsonnement

Tillægsord
Viden











Aktør, relationer, valg,
beslutninger, konsekvenser
Kontrafaktisk –
kontraintuitivtænkning
Narrativer baseret på
antagelser
Narrativer baseret på forløbet
Ræsonnerer som en person
fra fortiden
Ræsonnerer som sig selv
Uklart
Om forløbet
Hvad husker e. bedst
Manglende viden ift. forløbet
Viden erhvervet fra forløbet
Viden erhvervet udenfor
forløbet

Whisky

E. taler fx i ”jeg-form” om
en person fra fortiden (kun
spil-elever).
Eleven taler om sin egen
politiske orientering – fx op
imod den rolle de spillede
E. laver narrativer om
fortiden, der ikke kan
genlæses i
undervisningsmaterialet

E. beskriver eller forholder
sig til forhold i fortiden med
afsæt i en person fra fortiden
eller som sig selv.

Flere elever nævner, at
Staunings kæreste kom med
whisky under mødet, hvilket
fik Venstre-politikerne til at
blive og
genoptageforhandlingerne (i
henhold til den gængse
fortælling).
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Bilag 2: Kodekategorier – anden kodning

Overordnet kodekategori
“Active and critical learning
principle”

Underkategorier





“Affiliations” – samhørighed med
andre





”Affordances” – samspil mellem
karakter og spilverden



Forholder sig til forløbet









Fortidens problemer og mulige
løsninger

Indlevelse









Interviewer
Kontrafaktisk - kontraintuitivt





Laver narrativer




Affiliation with the
semiotic group
Critical learning
Learn to experience the
world in new ways
Prepare for future
learning
Hvor der opstod læring
E. hørte til social
Opstod der læring under
interviewet
Win-state

Har ikke lært noget
Har lært noget
Hverken godt eller dårligt
Kunne lide forløbet
Mangler i forløbet
Motivation
Aktører, valg, mulige
løsninger, konsekvenser (i
sammenhæng)
Løsninger (løsrevet)
Magtstrukturer
Problemer (løsrevet)
Problemer og løsninger
E. taler om egne følelser
Det var svært at leve sig
ind i tiden, aktører, andet
Sætter sig i en person
eller gruppes sted (fra
fortiden)
Ikke-kontrafaktisk
fortælling
Kontrafaktisk fortælling
E. giver udtryk for
kontraintuitiv tænkning
Narrativer skabes mellem
i. og e.
Narrativer der kan
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Kommentarer
Med afsæt i Gees teorier om
samme (Gee, 2003)

Med afsæt i Gees teorier om
”affiliations” (Gee, 2003)

Med afsæt i Gees teorier om
”affordances” og ”win-state”,
herunder elevernes, bl.a. om e.
gav udtryk for, hvad der skulle til
for at vinde i spillet (retter sig
således særligt mod spil-elever)
Ift. motivation se ”motivation og
følelse” i første kodning

Hvorvidt e. taler om fortiden på
aktørniveau med fokus på bl.a.
problemer, løsninger,
konsekvenser, magtstrukturer i
fortiden.

Hvorvidt e. blev berørt af
fortiden.

Som i første kodning
Overlapper med elevernes ”nye
narrativer” og ”narrativer der kan
genlæses i
undervisningsmaterialet”





Læreren
Manglende viden
Om at spille med kroppen
Påvirkning af person

Som i første kodning


Ud fra e. selv eller
nutidsperspektiv
Ud fra rollen eller
forløbet

Hvad e. mener, at der var med til
at påvirke en person i fortiden –
her kan e. sammenligne forhold i
fortiden med forhold i nutiden
eller tale med afsæt i en aktør
eller gruppes oplevelser og
erfaringer i fortiden, jf.
”indlevelse” og
”nutidsperspektiv” i første
kodning
Som i første kodning
Undersøger hvordan e. taler om
fortiden



Bruger JEG om en person
fra fortiden
Fortiden som
tilbagestående
Grupper i fortiden
Hændelser og situationer i
fortiden
Individer (aktører) i
fortiden
Nutidsperspektiv





Projective identity
Real world identity
Virtual identity



Sammenhæng mellem fortiden og
i dag
E. taler om fortiden








Tidligere spil
Tripartite play of identities

genlæses i
undervisningsmaterialet
Nye narrativer
Nye narrativer i
nutidsperspektiv
Narrativer om e. selv i
relation til fortiden
Narrativer om e. selv i
relation til arbejdsformen

Viden erhvervet fra forløbet
Viden erhvervet uden for forløbet
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Som i første kodning
Med afsæt i Gees teorier spilidentitet og tre-deling heraf (Gee,
2003)
Som i første kodning
Som første kodning

Bilag 3: Oversigt over elevinterviews
Navne på skoler og elever er ændrede

Klasser uden spil

Sydskolen

Nordskolen

Storskolen

Allé Skolen

1

21 elever
10 interviews
5 transskriberede
interviews
Janus & Sander

18 elever
6 interviews
4 transskriberede
interviews
Sylvester, Karl &
August

21 elever
10 interviews
4 transskriberede
interviews
Rie & Rune

18 elever
9 interviews
5 transskriberede
interviews
Toke & Magnus

2

Anton & Mikkel

Mike, Philip & Lasse

Laust & Frida

Sebastian & Kalle

3

Kasper & Bertel

Morten, Nicolai & Line

Simone & Clara

Alma & Bjørk

4

Marie, Louisa & Amalie

Søren & Hjalte

Victor & Simon

Maja & Anna

5

Luna & Cecilie

Thomas, Lise & Sofie

Morten & Rikke

Hanan & Ingrid

6

Oskar

Andrea, Sander,

Karen & Linea

Lotus & Ghita

7

Lars & Steffen

Vicent & Aron

Victor & Petrine

8

Pernille & Fie

Freja & Barabara

Lisbeth & Sigrid

9

Sandra, August & Laust

Mike, Tone & Sisse

Laura & Ricky

10 Clara & Mirabel

Anna & Bine
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Klasser med spil

Vestskolen

Forstadsskolen

Strandskolen

Byskolen

15 elever
7 interviews
5 transskriberede
interviews

16 elever
9 interviews
5 transskriberede
interviews

20 elever
10 interviews
4 transskriberede
interviews

23 elever
9 interviews
5 transskriberede
interviews

1

Maria & Frederik

Amanda & Johan

Conrad & Agnes

Brandon, Alex &
Sulaima

2

Caroline & Rosa

Alice & Manaar

Fiona & Lisa

Ayda, Nynne & Mahnaz

3

Gry, Felix & Asta

Dana & Adam

Louie & Emil

Alexander & Barbara

4

Asger & Liv

Jamil & Mikkel

Hamza & Viggo

Fatima, Aischa & Zarah

5

Ole & Jonas

Jamila & Amina

Tue & Victoria

Maria & Line

6

Arthur & Hugo

Theo & Karim

Liam & Laura

Sune, Ariel, Kamille

7

Mille & Maj

Merle & Asger

Bertram & Naya

Vitus, Klara & Sascha

8

Louise

Lisa & Bastian

Nadwa & Carisma

9

Nora

Tina & Carsten

Thor & Alex

10

Johanne & Milas
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Bilag 4: Interviewguide – undervisningsforløb uden spil
Briefing:
Fortæl mit eget navn.
Spørg til elevernes navne.
Fortæl om formålet med interviewet: At jeg undersøger, hvilken læring der opstår. Hvordan elever og lærer
oplever forløbet og undervisningen samt deres eget udbytte af undervisningen.
Fortæl hvad videoen bruges til: Eleverne ejer data, og filmen skal kun bruges til min forskning.
Fortæl at der ikke er noget, der er rigtig og forkert, og at de ikke bliver bedømt fagligt på det, de siger.
Afklaring af rammen: Eleverne behøver ikke være enige og kan tale hver for sig. ”I skal bare give jer god tid,
og I behøver ikke svarer på spørgsmålene, hvis I ikke vil eller kan. Hvis spørgsmålene er uklare, må i endelig
spørge”.
Spørg om de har nogle spørgsmål.
Interviewspørgsmål
Tema 1: Elevens oplevelse af historieundervisningen
Hvordan oplevede du denne her måde at have historie på?
Hvordan var det sammenlignet med den historieundervisning, I plejer have?
Hvordan plejer I at have historie?
Hvad er en god historietime?
Har klassen spillet rollespil i historie eller i andre fag?
Tema 2: Elevens oplevelse af forløbet og deres læringsudbytte.
Hvad husker du mest fra forløbet?
Hvordan vil du beskrive forløbet? Kedeligt, spændende, både og, svært, let, for langt, for kort…?
Har du en oplevelse af, at du har lært noget?
Har du lært mere eller mindre, end du plejer i historieundervisningen?
Hvad synes du, at du har lært?
Hvad synes du om arbejdsformen? Læsning, gruppearbejde, produktudvikling, fremlæggelse, lærergennemgang, osv.?
Var jeres lærer som, han/hun plejer? Underviste han/hun på samme måde som normalt?
Tema 3: Historiebevidsthed – fælles.
Hvordan tror I, at det var at leve i 1933? Uddyb med eksempler på personer eller samfundsgrupper. Hvordan
var det at være fx arbejder eller landmand, kvinde, barn, eller andet?
Hvad handlede krisen om? Hvordan løste man krisen i Danmark?
Hvad har Kanslergadeforliget med jer at gøre i dag?
Afrundes med en debriefing – ”Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der andet, du/I har lyst til at sige
eller spørge om, før vi afslutter interviewet? Hvordan har I oplevet interviewet?”
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Bilag 5: Interviewguide – undervisningsforløb med spil
Briefing:
Fortæl mit eget navn.
Spørg til elevernes navne og den rolle de spillede.
Fortæl om formålet med interviewet: At jeg undersøger, hvilken læring der opstår. Hvordan elever og lærer
oplever det at spille rollespil i historieundervisningen.
Fortæl hvad videoen bruges til: Eleverne ejer data, og filmen skal kun bruges til min forskning.
Fortæl at der ikke er noget, der er rigtig og forkert, og de ikke bliver bedømt fagligt på det, de siger.
Afklaring af rammen: Eleverne behøver ikke være enige og kan tale hver for sig. ”I skal bare give jer god tid,
og I behøver ikke svarer på spørgsmålene, hvis I ikke vil eller kan. Hvis spørgsmålene er uklare, må i endelig
spørge”.
Spørg om de har nogle spørgsmål.
Interviewspørgsmål
Tema 1: Elevens oplevelse af historieundervisningen – generelt og med scenariebaserede spil.
Da du spillede Kanslergade-spillet, var det da en anderledes måde at have historieundervisning på end i
plejer? Eller var det lidt det samme? Kan du beskrive, hvad der var anderledes, og hvad der var det samme?.
Tema 2: Elevens oplevelse af at spille et rollespil med historisk indhold.
Hvad var din oplevelse af at spille Kanslergade-spillet?
Hvad husker du mest omkring spillet, og det I lavede?
Hvordan var det for dig at påtage dig en rolle?
Hvordan var det at se de andre spille en rolle?
Tema 3: Elevens arbejde med rollen og forståelse af spillets indhold.
Prøv at tænke tilbage på den tekst, som I fik til at starte med. Hvordan oplevede du det at læse den? Gav den
en forforståelse af tiden? Kan du huske noget fra den?
Hvordan oplevede du det at arbejde med din rolle?
Kunne du leve dig ind i, hvordan den person, du spillede, havde det?
Hvordan var det at spille en person fra en anden tid?
Er du vant til at spille rollespil – fx computerspil hvor man får en rolle, skuespil eller andet rollespil?
Tema 4: Historiebevidsthed - 1. Spørger til alle.
Hvad påvirkede de personer, I spillede, til at have de holdninger, som han/hun havde? Var der noget særligt,
de her personer havde oplevet, som var med til at påvirke dem?
Hvis I tænker på personerne i 1933 – som jo var personernes tid – var der da noget, der påvirkede dem til at
have bestemte holdninger?
Hvad tror I, at jeres personer ønskede for fremtiden? Og hvordan påvirkede det deres holdninger?
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Historiebevidsthed – 2. Enkeltvis.
Hvad synes du om den person, du spillede?
Var du enig eller uenig med personen, eller havde du ikke nogen personlig holdning til personen og
hans/hendes synspunkter?
Hvordan påvirkede det dig, når du skulle træffe valg på personens vegne? Kunne du lade være med at være
dig selv og dine personlige holdninger?
-------Til journalisten (hvis denne er med under interviewet)
Din rolle var lidt mere fri end de andres.
Hvilken vinkel fra borgermødet valgte du i din artikel? Hvorfor?
Hvilke valg træf du ift. din avis – hvilken slags avis var det? Var den politiskorienteret?
Hvem satte du dig sammen med, da I skulle blive enige om et Kanslergadeforlig? Hvorfor?
Var det dine egne personlige holdninger, som du valgte ud fra, da du var L. Reuter, eller følte du, at du
spillede en anden?
-------Afrundes med en debriefing – ”Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der andet, du/I har lyst til at sige
eller spørge om, før vi afslutter interviewet? Hvordan har I oplevet interviewet?”
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