Historie &
Samfundsfag
Skal vi prøve?					

Nr. 1 - Marts 2016

Udgivet af Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag

ÅRSKONFERENCE
Fremtidens kompetencer
Program
10:00-10:30
Check-in
10:30-10:40
Velkomst
10:40-11:10
Hvad er egentligt kompetencemålene for fagene historie og samfundsfag?
Liselotte Uhrenholt, Læringskonsulent
11:15-12:00
Hvad er vigtigst? Kompetencer eller dannelse?
Knud Romer
12:00-12:30
Spørgsmål og debat
Knud Romer svarer på spørgsmål fra deltagerne i
salen og deltager i debat ud fra konferencens video-oplæg om kompetencer.
12:30-13:15
Frokost
13:15-14:15
Oplæg og workshop om innovation og entreprenørskab
i historie og samfundsfagsundervisningen
Peter Rasmussen, Fonden for entreprenørskab
14:15-15:30
Hvilke kompetencer får eleverne ud af at bruge eksterne læringsmiljøer?
Rundt i Nationalmuseets udstillinger med udgangspunkt i museets undervisningsforløb - der er
mulighed for at vælge mellem tre pakker - se mere på
www.falihos.dk
15:30-16:00
Kaffe og kage
Samling/Plenum: Kort fremlæggelse fra grupperne
16:00-16:15
FALIHOS’ formand Dennis Hornhave runder af
Der er efterfølgende mulighed for at besøge Nationalmuseets samlinger på egen hånd til kl. 17.
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Hvilke kompetencer skal børn og unge opnå
for at klare sig i morgendagens samfund? Er
dannelse eller uddannelse vigtigst? At kunne
eller at vide? Hvordan kan vi som skole eller
kulturinstitution bedst klæde eleverne på til
fremtiden?
Kravene til specifikke kompetencer afspejles
i det samfund vi lever i, og dermed det samfund vi former. Når vi spørger, hvad er fremtidens kompetencer, så spørger vi samtidigt
også:
Hvad er det for et samfund vi ønsker i fremtiden og hvordan sikrer vi os dette?
Kom til FALIHOS’ årskonference lørdag
den 30. april 2016 på Nationalmuseet og
kom nærmere dit eget svar gennem oplæg,
workshops og debat.
Pris: 295 for ikke-medlemmer – gratis for
medlemmer.
Tilmelding på www.falihos.dk
Alle deltagere modtager bogpakke fra Forlaget Klim, og de første 40 tilmeldte får
brætspillet QuizzEuropa.

ÅRSKONFERENCE
Fremtidens kompetencer
Nationalmuseets undervisningsforløb
Pakke 1

Folkeviser

Målgruppe: udskoling
Hvad er en folkevise, og hvordan skal de forstås? De danske folkeviser fortæller os om
middelalderens konflikter, magtforhold, sammenhold, kærlig og skæbner. Eleverne danser
kædedans og inddrages aktivt i folkevisernes spændende fortællinger.

Opdagelsesrejser

Målgruppe: mellemtrin
I renæssancen sejlede europæerne ud i det ukendte i jagten på magt og rigdom. Opdagelsesrejserne fik stor betydning for den verden, vi lever i. Eleverne undersøger, hvordan udbredelsen af fødevarer, religion og sprog har rødder i renæssancens opdagelser i
gennem dialog, sanser, øvelser og museets genstande.

Pakke 2

Oplysningstiden og Holberg

Målgruppe: udskoling
Holberg var en samfundskritiker i et samfund uden ytringsfrihed. Med afsæt i Holbergs
tekster og museets genstande arbejder eleverne med levevilkårene i 1700-tallets Danmark. Gennem dialog og øvelser undersøger eleverne, hvordan det lykkedes Holberg at
kritisere samfundet, og hvem der stod for skud.

Teenager igennem årtierne – Ungdom før og nu

Målgruppe: udskoling
”Teenager” som begreb opstod i 1950’erne, hvor de unge provokerede den ældre generation med rock’n’roll, strutskørter og anderumper. Med afsæt i 1950’erne, 60’erne, 70’erne
og 80’ernes teenageliv arbejder eleverne aktivt med genstande, litteratur, mode og musik
som historiske kilder til ungdomskulturen. Ud fra kilderne undersøger og diskuterer eleverne ungdomskultur før og nu.

Pakke 3

Dilemma Afghanistan (Tøjhusmuseet)

Målgruppe: udskoling
Send dine elever til Afghanistan i den livagtige udstilling ”Den Fjerne Krig”, der handler
om de danske soldaters hverdag i Afghanistan. Med udgangspunkt i forskellige øvelser
bringes elevernes egne refleksioner og holdninger i spil, når de gruppevis arbejder med
krigens forskellige dilemmaer.
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HISTORIE- OG SAMFUNDSFAG
ER MED TIL AT SKABE
MORGENDAGENS VERDEN

Af minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

D

en danske folkeskole er god. Men den
kan blive endnu bedre. Vi skal have en
folkeskole, hvor fagligheden er i top. Hvor
børn trives, og hvor alle bliver udfordret på
deres niveau. Det er den eneste måde, vi kan
give alle friheden til at vælge, hvordan de vil
indrette deres tilværelse. Den negative sociale
arv er fortsat en smertefuld og tydelig realitet
i Danmark Alt for mange unge forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne på et tilstrækkeligt niveau. Derfor har et bredt flertal
besluttet, at folkeskolen skal forandre sig.
Folkeskolereformen er en vigtig forbedring
af den danske folkeskole. Med den har vi sat
fokus på, at børn lærer på mange forskellige
måder. De nye forenklede Fælles Mål beskriver nu, hvad eleverne skal lære, og ikke som
tidligere, hvad undervisningen skal indeholde. Det giver også jer historie- og samfundsfagslærere et godt redskab til at sætte retning
for undervisningen, og sikrer at eleverne kan
følge med i deres egen fremgang. Klare læringsmål kan give jer mere motiverede elever,
der er bevidste om betydningen af deres egen
aktive medvirken.
Med reformen er der også sat større fokus på,
at jeres undervisning skal kobles til virkeligheden uden for skolens fire vægge, da det taler til de elever, der ikke lærer bedst af at læse
i en bog. Gennem den åbne skole kan I samarbejde med eksempelvis det lokale museum,
besøge historiske steder eller komme helt tæt
på det lokale demokrati i byrådssalene. Det er
også afspejlet i de nye Fælles Mål for historie,

hvor der er opstillet mål for at arbejde med
historiske spor fra lokalområdet. Mange særligt historie- og samfundsfagslærere arbejder
allerede på den måde, fordi det er med til at
gøre historien levende og samfundsfag relevant. For nogle børn og unge bliver historiefaget først rigtigt nærværende og interessant,
når de står på heden med vinden i håret og
lærer om, hvordan livet var for børn og voksne i jernalderen ved at hugge brænde, hente
vand eller arbejde med redskaber fra den tid.
Den slags undervisning skal vi have endnu
mere af.
Det er en stor reform, der er i gang med at
blive implementeret. Selv om der sker store
forandringer i folkeskolen i disse år, skal vi
fortsat værne om de solide kerneværdier, som
den danske folkeskole står på. Folkeskolen
er nemlig rigtig god til at udvikle elevernes
evne til at forstå og deltage i samfundet. Det
er nogle kompetencer, som historie- og samfundsfagslærerne i høj grad kan tage æren for.
I er med til at ruste eleverne til deres fremtidige liv som demokratiske samfundsborgere,
der kan være en aktiv del af den verden, de
lever i.
Historie- og samfundsfagene er for det første
vigtige i forhold til at udstyre eleverne med
kritisk sans. Det handler blandt andet om at
kunne navigere kritisk i kilder for eksempel
på internettet, hvor store mængder af materiale ligger frit tilgængeligt. Det er en vigtig
kompetence, og derfor er den også blevet
styrket i både historie og samfundsfag med
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de nye Fælles Mål. Det handler også om at
lære at forholde sig kritisk og reflekteret til
forskellige holdninger og synspunkter og på
den baggrund selv finde frem til, hvad man
selv mener.
I historiefaget skal eleverne blandt andet
få viden om sammenhænge mellem fortid,
nutid og fremtid. Det er en indsigt, eleverne
skal stå på, når de træffer vigtige beslutninger. Historiefaget skal også være med til at
etablere og styrke sammenhængskraften i
vores fællesskab. Historien er et grundvilkår
i menneskets eksistens: Vi er historieskabte
og samtidig medskabere af historien. Sam-

fundsfag skal være med til at udvikle elevernes kritiske tænkning og udviklingen af deres
egne værdier. Samfundsfag giver eleverne
viden om politik, økonomi, sociale- og kultur. Viden, der giver eleverne mulighed for at
skabe morgendagens samfund på et bevidst
grundlag.
Derfor er det afgørende, at vi også fremover
har engagerede historie- og samfundsfagslærere. Sammen med jeres ledere, forældrene
og eleverne er I dem, der skal sikre, at vi gør
en god skole endnu bedre.”

Foto: Flemming Leitorp
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ER DU OG DINE ELEVER KLAR?
Den nye prøveform i kulturfagene med
selvvalgt problemstilling

Af Rasmus Bergstedt
Lærer og pæd. konsulent i historie og samfundsfag ved VIA CFU.

Den nye prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og
kristendom indeholder en række nye processer, arbejdsgange og former.
Artiklen her vil forsøge at give en indføring og for-håbentligt i et mindre
formelt sprog forklare, hvad der ligger bag udvalgte formuleringer og
begreber.

L

idt om baggrunden for prøven.
Tilbage i 2006 igangsatte den daværende
undervisningsminister et projekt, hvor en
arbejdsgruppe skulle udarbejde en række forslag til alternative prøveformer til folkeskolens afgangsprøve. Det blev dog et lille lukket
forsøg med et smalt evalueringsgrundlag. I
2011 blev arbejdet genoptaget og en arbejdsgruppe nedsat for at give bud på alternative
prøveformer, nu med ønske fra et kommissorium om, at prøverne skulle inddrage it, var
projektorienteret, havde en praktisk musisk
dimension og at den ville tilgodese de fagligt
svage elever.
Arbejdsgruppen udarbejdede to prøveoplæg:
24 timers prøven og Prøven med selvvalgt
problemstilling. Prøven med selvvalgt problemstilling blev udvalgt og en del af de 12
initiativer. Forligskredsen besluttede at gøre
prøven valgfri i 2015, men obligatorisk fra
indeværende skoleår.

Opgivelser
Hvis dit kulturfag er blevet udtrukket, er det
tid til at skabe overblik over årets undervisning. Opgivelserne skal primært være udtryk
for undervisningen i 9. klasse, men temaer
fra 8. klassetrin kan også inddrages. I prøvevejledningen står der, at læreren opgiver et
alsidigt antal temaer/emner med tilhørende
problemstillinger. Der er dermed ingen krav
om, hvor mange temaer/emner du som lærer
opgiver, blot du sikrer dig, at kompetenceområderne i Forenklede Fælles Mål er bredt
dækket. Angivelse af problemstilling betyder,
at du i din planlægning af et forløb, har været
bevidst om vinklingen af forløbet. Opgivelserne skal omfatte tekster og minimum 5
eksempler på forskellige andre udtryksformer. Ydermere skal der opgives minimum fire
kulturteknikker hvoraf mindst én skal være
digital.
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Tekster
Med få differentierede nuancer mellem historie
og samfundsfag vil tekster bl.a. være artikler,
breve, lovtekster, sangtekster mv.
Andre udtryksformer
Andre udtryksformer skelner mellem fiktion og
non-fiktion, men dækker bl.a. over dokumentarfilm, ekskursioner, genstande, hjemmesider,
pressefotos, kunstbilleder, film, musik, computerspil mv.
Kulturteknikker
Kulturteknikker skal forstås som redskaber til
erkendelse og formidling.
IT-baserede: Et produkt udarbejdet vha. diverse
web.2.0 programmer, en kortfilm, nyhedsindslag, animation, en lydmontage, et stykke musik,
interview mv.
De ikke it-baserede: en planche, en tredimensionel model, en tegneserie, rollespil mv.

Vi har nok alle som kulturfagslærere oplevet,
at pensummet har grebet om sig i planlægningen af et emne. Derfor kan du med fordel
i planlægningsfasen af et forløb bevidst bruge
en problemstilling som rettesnor og samtidig
have øje for tema frem for emne. Dette vil for
mange kunne hjælpe til en skærpet udvælgelse af pensum. Det vil fx betyde, at du kan
inddrage op til flere kanonpunkter i et forløb,
da problemstillingen i forløbet binder disse
tematisk sammen. Der eksisterer med andre
ord IKKE et forventet og fastsat pensum.
Eleven vælger gruppe eller individuel afgangsprøve
I prøven med selvvalgt problemstilling må
eleverne gå op enkeltvis eller i grupper af 2-3.
Det betyder, at læreren i samarbejde med
eleverne finder ud af, hvem og hvilke elever
der ønsker hvad. Når læreren har udvalgt det
samlede antal emne/temaer og udarbejdet
sine opgivelser, foretages en lodtrækning,

hvor de enkelte elever eller grupper skal
trække, med overværelse af skolens ledelse, et
af de givne fordybelsesområder. Denne lodtrækning er bindende. Antallet af temaer skal
være konstant og ligeligt ved hver af elevernes
træk, hvilket betyder, at du som lærer ikke
må dublere eller under- eller overrepræsentere bestemte temaer. Det forekommer som den
nemmeste facon; at lade antallet af temaer
være repræsenteret én gang og for hvert træk
notere trækket, for herefter at lægge sedlen
tilbage.
Det er faktisk muligt at foretage lodtrækningen før offentliggørelsen af udtræksfag, dog
tidligst 1. april. Lodtrækningen er stadig bindende og dermed gældende, også efter offentliggørelsen af udtrækket. Det er tanken, at
forberedelsen af prøven skal foregå løbende i
undervisningen med mulighed for at målrette
arbejdet fra 1.april
Arbejdet efter lodtrækningen
Når offentliggørelsen af udtræksfagene er
sket, skal du i samarbejde med skolens prøveansvarlige sørge for, at eleverne får 6-10 lektioner til forberedelse af prøven inden sidste
skoledag. I denne periode skal du som lærer
fungere som vejleder. Et væsentligt element
i forberedelsen frem mod den mundtlige
prøve er nemlig, at eleverne skal udarbejde
en historisk/samfundsfaglig problem-stilling
og udvælge kilder (højst 5) til belysning af
denne problemstilling. I denne fase har du
som lærer en vigtig rolle i form af sparring og
hjælp. Det vil ydermere være en stor fordel,
hvis eleverne fra undervisningen er øvede i at
formulere og udarbejde historiske eller samfundsfaglige problemstillinger.
En problemstilling er først og fremmest en
faglig relevant problematik, som kan belyses
fra flere vinkler og som ikke har et entydigt
svar. En problemstilling skal i spørgsmålet
derfor nødvendigvis ikke være taksonomisk
opbygget redegørende, analyserende og per-
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spektiverende.
Kilderne må gerne være kendte kilder. Altså
kilder, som er gennemgået i undervisningen.
Det anbefales, at kilderne ikke er af leksikal
karakter, da eleverne hermed får svært ved at
vise kildekritisk kompetence, hvilket er hele
prøvens grundlag. Alle kilder skal dog ikke
gennemgås kildekritisk til prøven, men elevernes oplæg skal bære præg af kompetencer
i kildearbejde
I grundskolen arbejder vi med et udvidet kildebegreb, ”hvor kilder forstås som spor, medier, og andre udtryksformer, der kan bruges
til at opnå viden om en historisk problemstilling. Derfor må eleverne fra begyndelsen øve
sig i at arbejde med afpassede kildekritiske
begreber og metoder. Kildekritik skal være en
integreret og funktionel del af arbejdet med
alle emner og temaer”. (Kilde: Læseplan for
faget historie - UVM) Eleverne skal derfor
koncentrere sig om, hvad kilden kan sige noget om i henhold til den problemstilling, der
prøves besvaret.
Som en del af elevernes arbejde med deres
problemstilling skal der udarbejdes et produkt (også kaldet kulturteknikker), som skal
understøtte faglige pointer i deres præsentation til prøven. Du skal som lærer godkende
elevernes problemstilling og produkt. Produktet skal udarbejdes i den øvrige forberedelsestid og altså ikke formelt tænkes ind i de
6-10 lektioner.

til censor. Læreren skal nu udarbejde 2-3 lærerstillede spørgsmål til de enkelte elever eller
gruppers problemstilling inden afsendelse til
censor. Dette er det ekstemporale element i
prøven. De lærerstillede spørgsmål skal pege
ud i de øvrige opgivelser i relation til elevernes problemstilling samt tage afsæt i kompetencemålene for faget, således at eleverne fx
kan demonstrere kronologisk forståelse i lyset
af deres delemne. Herefter sendes opgivelser
og elevenes prøveoplæg til censor, som skal
være censor i hænde senest 14 dage før prøven.
Selve prøvedagen
Eleverne vil på prøvedagen have 25, 40 eller
55 minutters forberedelse alt efter gruppestørrelse. I forberedelsen skal eleverne besvare de lærerstillede spørgsmål, altså det ekstemporale element. I forberedelseslokalet har
eleverne fri adgang til alle former for hjælpemidler, med undtagelse af sociale medier.
Det vil sige, at der skal være opslagsværker og
computer med internet til rådighed. Eleverne
skal selv medbringe bøger, noter mm. Det er
skoleledelsens ansvar at sikre, at eleverne ikke
anvender sociale medier i forberedelsestiden.
Mange skoler løser dette ved at sætte en vagt i
forberedelseslokalet.

Eksaminationen
Til selve eksaminationen vil der inklusiv
karakterfastsættelse være 25 minutter ved
én elev, 40 minutter ved to og 55 minutter
ved tre elever. Eksaminationen starter ved en
præsentation af ele-vernes problemstilling,
Vejledningstimerne afsluttes ikke med, at
kilder og løsningsforslag. Lærer og censor
eleverne afleverer en synopsis. Eleverne skal
skal så vidt muligt forholde sig passivt, da
aflevere en seddel med et prøveoplæg med
eleverne skal have lov til at vise, at de har arnavn/gruppe, fordybelsesområde, problembejdet selvstændigt og struktureret med deres
stilling, valgte kilder og et produkt. Hvis ele- oplæg. Denne præsentation må højst tage 7,
verne gør brug af en kilde, som ikke er blandt 14 og 21 minutter inklusiv inddragelse af prolærerens opgivelser, skal den vedhæftes. Hvis duktet. Efterfølgende skal eleverne besvare de
produktet f.eks. er en fysisk tredimensionel
lærerstillede spørgsmål, hvorefter eksaminatimodel, tager man i stedet et billede og vedonen bliver en dialog mellem lærer, censor og
lægger dette sammen med en kort beskrivelse elev/-er. Læreren skal sørge for, at alle elever
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siger nogenlunde lige meget. I slutningen af
eksamination bliver eleverne sendt uden for
lokalet, hvorefter lærer og censor voterer.
Produktets anvendelse skal ikke bedømmes
isoleret, men skal bedømmes ud fra, hvorledes det har været inddraget i understregelsen
af faglige pointer. I vejledningen er det derfor
væsentligt, at du som lærer har udfordret
eleverne på, hvilket produkt de bedst kan vise
faglige pointer med i henhold til elevernes
problemstilling.
Giv gerne eleverne nogle formuleringer, så
de nemmere kan demonstrere og inddrage
deres produkt under eksaminationen. Det
kunne eksempelvis være: ”Dette illustrerer,
at..”, ”Hvis man kigger på, kan man se..”, ”Vi
har lavet en..., som netop viser”, ”Vi vil nu
vise, hvordan..”, ”Dette afspejler eksempelvis,
hvorledes..”.
I både samfundsfag og historie er der særligt
opmærksomhed på, at eleverne kan demonstrere kildekritisk kompetence.
I historie prøves eleverne i at inddrage relevant viden om historie, herunder:

-Kronologiske sammenhænge
-Analyse, fortolkning og anvendelsen af
kilder
-Historiebrug
-Anvendelsen af faglige begreber
I samfundsfag prøves eleverne i at inddrage
relevant viden om samfundsforhold, herunder:
-Politiske og økonomiske forhold
-Sociale og kulturelle forhold
-Analyse, fortolkning og anvendelsen af
kilder
-Anvendelsen af faglige begreber
Ovenstående artikel er selvklart skrevet på
baggrund af prøvevejledningen, men også
nogle af de spørgsmål, som oftest er dukket
op i afholdelsen af kurser. Jeg håber derfor, at
artiklen har været behjælpelig og afklarende
i forhold til de spørgsmål, som oftest dukker
op i indkøringen af ny prøveform.
Link til 7 skarpe til historie- og samfundsfagslæreren

Hjælp til den nye prøveform
FALIHOS’ tilbyder nu foreningens medlemmer hjælp til den nye prøveform
i Historie og Samfundfag.
Meld dig ind i facebookgruppen ”Falihos – Prøvevejledning for medlemmer”, hvor du kan få hjælp til afgangsprøverne i de 2 fag – stille spørgsmål,
udveksle erfaringer, dele dine undervisningsmaterialer, -skemaer eller egenproducerede elevvejledninger. Kort sagt: Alt hvad der har relevans i forhold
til, at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med den nye prøveform i fagene.
Gruppen er kun for medlemmer af FALIHOS, og medlemmer af foreningens bestyrelse vil have fokus på at besvare spørgsmål så hurtigt som muligt.
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TIDSREJSEN - HISTORISK BEVIDSTHED GENNEM LEG OG
FANTASI I HISTORIEUNDERVISNINGEN
Af Ida Halling Andersen, lærer og studerende i kandidatuddannelsen didaktik (materiel kultur) & Rikke Lie Halberg, cand. mag i historie og masterstuderende i museologi.

”F

ortiden er et fremmed land; de gør
tingene anderledes der.” Sådan lyder
den britiske forfatter L.P. Hartleys berømte
udsagn. Lad os antage Hartleys idé om at
fortiden er et fremmed land: Et sted der kan
besøges. Historiske kilder og fremstillinger,
kulturhistoriske udstillinger og genstande
er fartøjer, der med de rigtige redskaber og
didaktiske overvejelser kan give nutidsmennesket en oplevelse af at rejse tilbage i tiden.
Og fantasien er det brændstof, der kan sætte
fartøjet i gang.
Kompetenceområdet historiebrug indeholder som bekendt arbejdsområderne historiske scenarier, historiske fortællinger samt
historisk bevidsthed. Men hvordan styrker
man som historielærer disse områder? For
lærere på mellemtrinnet kan idéen om at
tage eleverne med på besøg i fortiden være
en metode der er værd at kigge nærmere på.
Tidsrejsepædagogik er en metode der er udviklet i et samarbejde mellem undervisningsenhederne på Nordiska Museet i Stockholm
og Jamtli, Jämtlands Läns Museum, og som
tager udgangspunkt i børns leg og fantasi
som ressource for læring. Metoden kan helt
kort forklares sådan her: Tidsrejsen er en
dramaleg hvor kulturhistorie “leges ind”. Ved
at lade eleverne bruge deres sanser er tanken

at de kan få en helhedsoplevelse af den tid
der skildres. Ved at kombinere “flade kilder”
- som ofte begrænser sig til at aktivere synsog høresansen - med genstande og ting som
stimulerer følesansen, lugtesansen og smagssansen kan eleverne opnå en oplevelse af at
flytte sig i tid.
Tid er ikke noget enkelt begreb, og for mindre børn kan det være vanskeligt at forstå den
lineære tidsopfattelse, historieundervisningen
ofte tager udgangspunkt i. Børns opfattelse
af fortiden kan rumme alt fra “i går” til “dengang der levede dinosaurer” i et og samme
“oplevelsesrum”. Børns tidsopfattelse er først
og fremmest knyttet til handlinger og leg,
hvilket kan vanskeliggøre deres forhold til
historien. Det er svært at forstå og sammenligne forskellige abstrakte tidsperioder uden
at have en forståelse af den lineære tidsopfattelse. Hvordan skal et barn forstå en tekst,
der har til formål at illustrere knaphed på
ressourcer i gamle dage og derfor nævner at
smørret var harsk? At halmen i træskoene (og
madrassen) stak? For ikke at nævne endnu
fjernere og mere abstrakte epoker som Ertebøllekulturen og Solvognen? Hvordan “gøres”
historien håndgribelig og konkret for eleverne?
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Tidsrejsepædagogik kan bruges til at træne
elevernes grundlæggende historiske bevidsthed og hjælpe eleverne til at forstå fortiden
- dette fremmede land - på en mere konkret
måde. Ordet konkret stammer fra det latinske verbum concrescere, der betyder at vokse
sammen. Det er når eleverne får mulighed for
at vokse sammen med historien gennem leg
og genstande, at eleverne kommer så tæt på
som muligt. Når eleven vokser sammen med
historien gennem sine sanser bidrager dette
til at gøre historien håndgribelig og konkret.
Tidsrejsepædagogik kan således være med
til at udvide elevernes direkte personlige
erfaring, hvor eleverne gennem aktiv beskæftigelse formår at række ud i tid og rum. Her
opstår der konkrete og interessante veje ud i
en større verden af betydninger. Historien gør
menneskelig forhold eksplicitte.

er nøglen til at forstå nutiden. Fortiden er
nutidens historie. Ved at bruge tidsrejsepædagogik som metode, hvor brugen af sproget i legen hjælper til at overføre og tilegne
sig begreber, bliver elevernes læreproces en
udvidelse og en forfinelse af det princip, at
ting får mening ved at blive brugt i en fælles
erfaring gennem fælles handling. Legen er
et mål i den forstand, at den styrende idé og
de rammesatte muligheder efterfølgende gør
handlingerne meningsfulde. Ved at studere
fortidens udviklingsproces indebærer det, at
det der er for komplekst skal gøres umiddelbart for at kunne begribes og derved lettere at
forstå.

Historisk bevidsthed handler både om en
forståelse af fortiden, men også om livsforståelser og virkelighedsopfattelser af nutiden i et
historisk perspektiv og med nogle bestemte
Tidsrejsepædagogik kan udformes på flere
fremtidsforventninger. Alle er en del af histomåder - fra lange forløb med mange elemen- riske forandringsprocesser og derfor er alle
ter, til kortere øvelser med færre elementer.
“historieskabte såvel som historieskabende”.
Det vigtige er, at det på den ene side ikke
Et element, der er vigtigt i historieundervisudformes som et indøvet skuespil med faste
ningen er håb: Idéen om at vi nutidsmennereplikker - men heller ikke som en fri øvelse
sker kan lære af historie og dermed undgå at
hvor alt kan lade sig gøre. Eleverne skal sætgentage de begivenheder, vi tager afstand fra
tes ind i den historiske kontekst og have en
i dag. Når man begynder at forstå sin rolle
forforståelse for de spilleregler, der gjaldt på
som historieskabt og historieskabende, kan
det tidspunkt i historien som undervisningen man også begynde at undersøge sine forventhandler om. Gennem legen tilegnes der ikke ninger til fremtiden, og på den måde opnå
blot en historisk kultur, men i mindst lige så
en forståelse for, at vi i dag har betydning for
høj grad en forståelse og en rekonstruktion af fremtiden. En måde hvorpå fremtidsperspekkulturen. Inspireret af socialkonstruktivistisk tivet kan inddrages i forlængelse af tidsrejselæringsteori forstås leg som en virksomhed,
pædagogikken, kan være gennem en øvelse
hvor leg og legens deltager i samarbejde kon- med udgangspunkt i en tidskapsel. Her skal
struerer deres forståelse af historien. Gennem eleverne vælge ting og genstande, der skal
tidsrejsen og i interaktionen med hinanden
fortælle fremtidens mennesker noget om os
tilegner, konstruerer og rekonstruerer elever- og vores tid.
ne ikke kun en forståelse af historien, men
også kundskaber og færdigheder.
Elevernes historiske bevidsthed kan styrkes
gennem inddragelse af deres fortidsfortolkJohn Dewey hævder, at viden om historien
ninger, nutidsforståelse og fremtidsperspekSide 13

tiv, samt ved at undersøge relationerne mellem disse. Tidsrejsen og tidskapslen kan være
metoder til at styrke elevernes kompetencer i
historiebrug. Denne tilgang til historie skaber
en fordel for eleverne, da leg, ting og genstande er håndgribelige og begribelige. Disse
metoder kan ikke stå alene i historieundervisningen, men kan være med til at styrke
forforståelsen, træne tidsopfattelse og historisk bevidsthed, og på den måde skabe en
anden tilgængelighed og andre muligheder
for læring end den historiebogen tilbyder.

Broström, S. (2002). Børns lærerige leg. Psyke
og logos. Årg. 23, nr. 2.
Dewey, J. (2005). Demokrati og uddannelse.
(Overs. af Joachim Wrang). 1. Udgave. Forlaget Klim
Floris, L. (1996). “Glæden ved det konkrete”. I: Brinckmann, H., Rasmussen, L (red.),
Historieskabte såvel som historieskabende:
7 historiedidaktiske essays. OP, i samarbejde
med foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag.

Litteratur:
Borgström, B.M. (2003). Tidsresan - Lek och
fantasi som pedagogisk metod. Nordiska mu- Nielsen, V.O. (1998). Ungdom og historie i
seets förlag.
Danmark. Institut for Humanistiske fag.

FALIHOS har en stand på
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Historiefaget
... er blevet relanceret på en
ny interaktiv platform opbygget
efter forenklede Fælles Mål

PRØV GRATIS

Historiefaget er blevet relanceret på en helt ny interaktiv platform –
opbygget efter forenklede Fælles Mål i 3.-9. klasse.
Læringsportalerne er fyldt med tekster, aktiviteter, forløb
og komplette årsplaner til din undervisning.

Prøv gratis i 30 dage på Historiefaget.dk

KATASTROFER PÅ
SKOLESKEMAET
Røde Kors’ nye undervisningsmateriale act KATASTROFE handler om
store og små katastrofer både ude i verden og hjemme i Danmark.
Af Louise Kent, Røde Kors

Foto: Kasper Nybo.

J

eg var bange, men jeg gjorde bare, hvad
jeg havde lært, fortæller 12-årige Surab,
som reddede sin bedstemor, da familiens hus
blev ødelagt ved jordskælvet i Nepal. Surab
er et af de tre børn, der fortæller sin historie i
Røde Kors’ nye undervisningsmateriale - act
KATASTROFE. Derudover møder vi 10-åri-

ge Regitze fra Frederikssund, som oplevede
familiens hus blive oversvømmet efter stormen Bodils hærgen. Og så reddede 11-årige
Oliver fra Hammerum sin søsters liv, da hun
gik igennem isen.
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Foto: Sailendra Kharel.

Opmærksomhed på omgivelserne
Heldigvis blev lillesøster Lea reddet af Oliver,
fordi han handlede med det samme, og fordi han var opmærksom på sine omgivelser.
Det er lige præcis denne opmærksomhed på
vores omgivelser, klassekammerater og medmennesker, Røde Kors gerne vil fremme med
det nye undervisningsmateriale. Samtidig er
målet med act KATASTROFE at give eleverne en masse viden om vores vilde natur, for
eksempel at naturkatastrofer rammer verdens fattige hårdt, og at naturkatastrofer også
rammer Danmark. Derudover er målet at
give eleverne både mod og viden til at handle
i en katastrofe – store som små – gennem for
eksempel førstehjælp eller ved at være en god

ven, som hjælper andre.
”Min ven skulle synge for præsidenten, men
koret skulle have skoleuniform. Sådan en
havde han ikke. Så jeg lånte ham min, så han
alligevel kunne være med.” - Joshua Ainebyona, 10 år, Uganda
Tankevækkende fortællinger
Som titlen på undervisningsmaterialet understreger, handler act KATASTROFE både om
de store, altødelæggende katastrofer som for
eksempel jordskælv, men også de helt nære
katastrofer, som danske børn kan komme ud
for.
Materialet indeholder flere spændende og
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tankevækkende fortællinger med børn, der
selv har oplevet katastrofer helt tæt på. Fortællingerne danner ramme om opgaver, der
både i fag som for eksempel dansk, kristendom, historie og samfundsfag lægger op til
refleksion hos den enkelte elev, gruppearbejde og diskussioner i plenum. Gennem interviews, dilemma-spil og faktuel viden bliver
børnene klogere på de forskellige forhold
mennesker i verden lever under, katastrofer i
et historisk perspektiv og ud i fremtiden, den
globale udvikling, katastrofernes påvirkning,
og hvordan Røde Kors arbejder med katastrofeforebyggelse. Materialet er fyldt med en
masse sjove, praktiske og fysiske opgaver, der
kan løses i fællesskab, og som giver viden om
og forståelse for de forskellige forhold, mennesker i verden lever under.
Læring på tværs
Act KATASTROFE er oplagt som udgangspunkt for en tværfaglig emneuge. Uge 38
er igen i år Røde Kors emneuge, og her kan
eleverne på tværs af fag arbejde med begrebet
katastrofer. Især i fagene dansk, historie og
samfundsfag vil der være stor glæde af tværfagligt arbejde. Flere af teksterne i elevmagasinet lægger op til refleksion og diskussion af
emner som næstekærlighed, medmenneskelighed, humanitet, nødhjælp, forebyggelse,
katastrofer, levevilkår og samfundsforhold.
Derudover kan man lave en historisk oversigt
over de største katastrofer igennem tiden, og
hvilke konsekvenser de har haft helt frem til
i dag. Flere af opgaverne i lærervejledningen skal løses enkeltvis og i grupper. De går
blandt andet ud på at brainstorme over begrebet katastrofe, definere hvad en god ven er,
finde forskelle og lighederne mellem eleverne
og børnene i magasinet, sammenligne det
danske og det nepalesiske samfund og finde
ud af, hvordan man kan håndtere et dilemma.

Hverdagens helte
Et af temaerne i act KATASTROFE er helte. I
elevbladet er der interviews med superheltene og skurkene fra filmen Antboy 3, og flere
opgaver går ud på at definere og forstå begrebet en helt.
Eleverne får også konkrete redskaber til,
hvordan man kan hjælpe en ven, der har
oplevet noget voldsomt. Et afsnit i undervisningsmaterialet introducerer eleverne til
livreddende førstehjælp og færdselslære, hvor
det at handle, når man ser en ulykke, er helt
centralt. Og det var jo lige det både Oliver og
Surab så heltemodigt gjorde. Det er med til
både at give eleverne en forståelse for, hvordan de selv kan hjælpe andre og vigtigheden
i det, men også give dem følelsen af, de har et
ansvar for, at andre mennesker og samfundet
har det godt. Alt i alt danner act KATASTROFE ramme om undervisning, der både styrker elevernes faglighed, fællesskabsfølelse og
medmenneskelighed.

Act KATASTROFE matcher Forenklede Fælles Mål inden for en
række fag - blandt andet dansk og
natur/teknologi. Undervisningsmaterialet er målrettet mellemtrinnet, men ældre klassetrin kan også
sagtens anvende det. Materialet
er gratis, da det er finansieret af
Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Forebyggelse redder liv
Act KATASTROFE kredser altså også om
den mere usynlige hjælp - at eleverne er nødt
til at være opmærksomme på deres klassekammerater, så problemer og udfordringer
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ikke udvikler sig til konflikter. De skal lære,
at man passer på hinanden og støtter, hvis
en ven har oplevet noget voldsomt. Det er
det, der kendetegner et stærkt samfund, og
vi skal allesammen blive bedre til at forebygge katastrofer. Både de helt nære af slagsen i
klasseværelset, hvor det gælder om at være
gode venner og behandle alle ordentligt og
de voldsomme, altødelæggende katastrofer,
ude i verden. For sådan arbejder Røde Kors
i forbindelse med for eksempel jordskælv,
oversvømmelser eller hungersnød. Først yder
Røde Kors førstehjælp, uddeler nødrationer, skaffer rent vand og husly, men hurtigt
derefter går arbejdet i gang med at sørge for,
at en krise – næste gang – den opstår, i det
pågældende land eller område, ikke udvikler sig i samme grad. Den gode nyhed i den
sammenhæng er, at selv om antallet af naturkatastrofer er støt stigende, er antallet af ofre
for dem, det laveste i 10 år. Netop på grund af
forebyggelse.

Undervisningsmaterialet består af:
• Et elevmagasin med spændende historier
fra børn både i Danmark og ude i verden,
interviews med skuespillerne fra Antboy
3-filmen og en masse fakta om katastrofer.
• En udførlig lærervejledning med masser
af opgaver og forslag til emneuge.
• Et temasite på rødekors.dk med katastrofequiz, film, rollespil og mere viden.
• En tilrettelagt emneuge med ugeplan og
forslag til aktiviteter i Røde Kors emneugen i uge 38.
Materialet kan fra bestilles på:
• rødekors.dk/skole/katastrofe

Foto: Sailendra Kharel.
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DEMOKRATIET
– ET SPIL OM POLITIK OG DEN
POLITISKE VERDEN
Af Søren Ravn, Partner i Game Tools

Foto: Game Tools

S

pil som læremiddel er i vækst. Både kvantitativt og kvalitativt sker der i disse år en
spændende udvikling, hvor det bliver mere
og mere almindeligt at bruge både computerspil, rollespil og brætspil i undervisningen, og
hvor der efterhånden også findes nogle meget stærke produkter på markedet, som kan
supplere lærernes egne hjemmelavede spil og
hvad man kan finde på nettet.
Mange samfundsfagslærere vil have stiftet
bekendtskab med ”Demokratiet”, et brætspil
hvor eleverne i grupper konkurrerer om at
blive den bedste regering for Danmark ved at
udforme en finanslov og derefter vedtage og
forkaste lovforslag. Eleverne skal som gruppe
sørge for den bedst mulige udvikling i landet, forfølge de fælles politiske mål og også
varetage deres egne personlige mærkesager,
som godt kan være i modstrid med det fælles
bedste. Udover det direkte læringsmæssige
indhold, som spænder fra konkret viden om

demokratiske processer til træning i argumentation og retorik, er der elementer af
konkurrence mellem grupperne samt mulighed for intern konkurrence i den enkelte
gruppe – hvem får flest af sine mærkesager
igennem ……og bliver Statsminister.
Gametools
Vi har spurgt firmaet bag Demokratiet om
baggrunden for spillet.
”Demokratiet var det første spil, Gametools lavede til folkeskolen efter at have udgivet en række læringsspil til voksne – typisk
forskningsformidling gennem spil eller ledelsessimulationer til store virksomheder.
Det var derfor en spændende udfordring at
skulle designe til en helt anden målgruppe og
brugssituation” siger P.J. Kuczynski, partner
og kreativ direktør i Gametools.
Så hvad er sværest at designe til? Topchefer
eller skolebørn?
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”Helt klart skolebørn. I børnenes verden
konkurrerer vi med spil, der er lagt millionvis
af udviklingstimer i, og udelukkende er skabt
til at underholde. I vores tilfælde skal vi ikke
blot kunne fastholde børnenes opmærksomhed i timevis, vi skal også lære dem noget.
Børn er mere kritiske end voksne, og generelt
mere avancerede. Hvor det til voksne primært er en udfordring at lave meget simple
spilmekanikker, så alle kan følge med, stiller
børnene større krav til det spiltekniske niveau.” siger P.J. Kuczynski.

spillet af 2 spil; det landspolitiske spil (det
oprindelige) og som noget nyt, et lokalpolitisk spil. Gennem det udvidet emnekatalog
og de 2 spil set-up, illustreres forskellene og
sammenhængen mellem lokal- og landspolitik. Gametools har valgt at fastholde priserne,
således er der nu 2 spil til et spils pris. Der
er i spillet fokuseret på, at eleverne gennem
spillet arbejder med en række af målene jf.
de Fælles forenklede mål.
Gametools har intensiveret udviklingen af
spil til skolebrug og der er ingen tvivl om,
at denne udvikling fortsætter. P.J. Kuczynski
fortæller, at deres aktiviteter i dag er delt ca.
50/50 mellem børn og voksne. Selvom det er
to vidt forskellige målgrupper og forretningsmodeller, der ligger til grund, oplever virksomheden at der er en række synergier i at
udvikle til forskellige læringsmiljøer.

Foto: Game Tools

Samarbejde og konkurrence
”Vores grundlæggende greb i Demokratiet
var at gøre spillet semikooperativt, en mekanik, der er relativ sjælden i spil, blandt andet
fordi den typisk er svær at få til at fungere.
Men netop her er det muligt, fordi man spiller sammen som gruppe (kooperativt) mod
andre grupper, parallelt med den konkurrence, der foregår internt i gruppen om mærkesagerne (kompetetivt). Det var i vores øjne
den bedste måde at simulere politik, samtidig
med at det giver en særlig spildynamik. Og
erfaringer viser at det virker. Spillet er fængende og let tilgængeligt selvom det faglige
indhold umiddelbart kan virke relativt tungt
og tørt”.
Gametools har siden udgivelsen af Demokratiet i 2013 lavet flere opdateringer af spillet. I
den seneste opdatering af Demokratiet består

Foto: Game Tools

Fremtiden er digital. Eller i hvert fald delvis.
Det er klart en udfordring at producere brætspil til en skolekontekst – produktionsomkostningerne er store, budgetterne er små og
der er en løbende udvikling inden for de fleste fagområder. Der er relativ store omkostninger såvel økonomisk som i tid forbundet
med opdateringer, som i en brætspilskontekst
kræver at dele af de fysiske materialer bliver
skiftet ud. Materialet skal forbi trykkeriet
hver gang. Produktionsprocessen hæmmer

Side 21

desuden muligheden for at tilføre læringsmaterialerne løbende højaktuelt case materiale,
som kan bidrage til elevernes oplevelse af
relevans og derved skabe øget motivation for
og engagement i læringsforløbet. Gametools
arbejder nu målrettet på, at gøre spil som
Demokratiet semidigital i ønsket om derved
at skabe produkter, der møde de krav, der er
til læringsmidler i dag.

for den enkelte elev eller klasse jf. relevante
kompetence-, videns- og færdighedsmål for
det konkrete fag. Gametools forventer de
digitale elementer som supplement til det
nuværende Demokratiet vil være klar i løbet
af første halvdel af 2017.

Gametools tror altså fortsat på styrken i de
fysiske materialer, materialiteten og nærværet ved et brætspil. Men ved udvikling af
et blended game koncept kan læringsspilGametools Blended Game koncept vil kort
fortalt bevare det eksisterende spillebræt samt svirksomheden i fremtiden tilbyde lærere og
brikker for at fastholde den essentielle sociale elever agile læringsprodukter, der både lever
dialogbaseret ramme omkring læringssituati- op til indholdsmæssige krav samt behovet for
onen. Med udgangspunkt i Demokratiet som at arbejde med dialog og synlighed omkring
læringsprocesser og målstyret undervisning.
eksempel, tilføres spillet en række digitale
De digitale moduler tilbyder muligheden for
moduler, som gør det muligt at arbejde med
løbende indholdsmæssige opdateringer f.eks. dataopsamling og –behandling.
aktuelle problemstillinger som flygtninge,
landbrugs- og miljøpakke m.m. Læreren kan Det er her fremtiden er, eller det tror vi i
hvert fald på” afslutter P.J. Kuczynski. ,
derudover tilvælge pre- og post digitale moduler, der arbejder med læringsprogression

Foto: Game Tools
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ET RELANCERET HISTORIEFAG
Samtale med Niels Peter Nielsen, kulturfagsredaktør og Marie Danø, Pædagogisk redaktionschef

S

koleåret 2015-2016 har og er på mange
måde et skelsættende år for historielæreren. De forenklede fælles mål er fra dette
skoleår obligatoriske, der er krav om læringsmålsstyret undervisning og synlig læring og
til sommer venter den nye prøveform, hvor
eleverne udarbejder en problemstilling, der
skal understøttes af selvvalgte kilder.

at nytænke en eksisterende og meget anvendt
læringsportal, Historiefaget.dk, så den lever
op til de krav, Forenklede fælles mål og den
altid kritiske historielærer stiller.

Første markante ændring i relanceringen af
historiefaget.dk ses i opsplitningen af portalen i to portaler, som er målrettet henholdsvis
mellemtrinnet og udskolingen og på en ny
De forenklede fælles mål, med de tre kompe- platform.
tencemål Kronologi og sammenhæng, Kilde- Udviklingen af den nye platform har haft fokus på at opkvalificere interaktivitet og mularbejde og Historiebrug, er i ordets forstand
timodalitet. For at imødekomme dette er der
skabt for at forenkle progressionen i faget.
udviklet et responsivt design, hvor både det
Endvidere er målene sat i overskuelige målpar, der skaber overblik og sammenhæng.
interaktive og multimodale skal give en øget
Clio Online har med deres relancering af
læringsmæssig værdi for elevernes læringsudbytte. Designet er blevet mere enkelt og
historiefaget.dk fulgt dette spor.
overskueligt. Flere illustrationer understøtter
teksten, og dermed læseforståelsen, og tekster
Følgende artikel er blevet til på baggrund af
og aktiviteter er blevet sidestillet. Endvidere
en samtale med Niels Peter Nielsen, kulturhar sproget i teksterne fået et gennemgribenfagsredaktør og Marie Danø, Pædagogisk
redaktionschef, om netop udfordringerne ved de eftersyn og let-svær funktionen i forhold
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til sværhedsgrad imødekommer meget pædagogisk den brede, der typisk er i elevernes
læsefærdigheder.
En ny funktion på historiefaget.dk er læseguides til
eleverne.
En læseguide er udviklet
som et interaktivt værktøj,
der skal støtte elevernes tekstlæsning både
før, undervejs og efter, således at eleverne
forhåbentlig får et større læringsudbytte af
teksten. Der er blandt andet lagt vægt på
øvelser, der aktiverer forforståelse, ord- og
begrebskendskab, opsummering og evaluering. Der er foreløbigt udarbejdet læseguides
til udvalgte tekster. Efterhånden vil der blive
udarbejdet læseguides til alle tekster i alle
forløb.
Et andet, og nytænkende
tiltag, er interaktive skrivefelter. I stedet for kun at
krydse af i forhold til en
forståelse kan eleverne nu
under aktiviteter skrive
mere uddybende svar på
spørgsmål, skrive løbende refleksioner samt
uddybe deres evaluering af et forløb eller en
aktivitet. Skrivefelterne ligger fint i tråd med
notefunktionen, hvor eleverne kan notere
egne opmærksomheder.
På sigt er det tiltænkt, at eleverne kan dele
deres noter med hinanden samt at læreren
kan læse med over skulderen.
I den nærmeste fremtid bliver der åbnet op
for, at læreren kan få et mere detaljeret indblik i elevernes forskellige besvarelser.
En anden funktionalitet,
historiefaget.dk nu tilbyder,
er lærerguides.
Lærerguides gør det muligt
at placere information til
lærerne på en diskret måde,
både på forløb og aktivite-

ter. Informationen kan placeres lige der, hvor
det er anvendeligt, og det kan være alt fra et
retteark, til baggrundsviden eller refleksioner
omkring organisering af undervisningen. Det
handler altså om at ”klæde læreren på”. Da
historieundervisningen i dag desværre ikke
altid varetages af linjefagsuddannede lærere,
er lærerguiden en hjælp til at forberede en
faglig forsvarlig undervisning, der ikke kræver en urimelig mængde forberedelse eller
opslag i eksterne værker.

De nye platforme har et øget fokus på, hvordan det digitale kan understøtte en målstyret
undervisning. Fremover bliver det muligt
at søge på læringsmål i forhold til målpar
(færdigheds- og vidensmål). På portalerne
er læringsmål synlige både på aktiviteter og
forløb, og materialet er redigeret og bearbejdet med afsæt i Forenklede Fælles Mål. På
sigt indarbejdes tegn på læring i forhold til
læringsmålene. Det er tiltænkt, at eleverne
skal vurdere egen indsats og læringsudbytte
i forhold til målene for forløbet. Dette gøres
både før, under og efter et forløb.
”Forløbsbyggeren” bliver det værktøj, hvor
læreren fremover på portalerne kan tilrette,
supplere og ændre i de mange forløb. Forløbsbyggeren gør det altså muligt for læreren at være didaktiske designere i forhold til
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portalens materiale. Læreren kan endvidere
ændre i læringsmål og på den måde tilpasse
og differentiere forløb og aktiviteter, så de
passer til klassens faglige niveauer. På den
anden side ligger der på portalerne færdigudviklet forløb samt årsplaner, hvor der nøje er
udvalgt, hvilket forløb eleverne skal igennem
på de forskellige klassetrin. En faglig progression samt Forenklede Fælles Mål er indarbejdet i alle færdige forløb.

Nok har historiefaget.dk fået et kæmpe løft i
forhold til anvendelsen af det digitale, så elevernes læring understøttes. Heldigvis er der
stadig mange aktiviteter, hvor eleverne ikke
skal arbejde foran eller med en computer,
men hvor de skal ud og undersøge historiske
kilder, tegne, dramatisere og meget andet.
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HVAD LÆRTE DU I DEN GAMLE
BY I DAG? IK’ NO’ET
Skoleforløb i frilands- og købstadsmuseet ”Den Gamle By” i Århus.
Af Marianne Axelsen Leth, Lektor, VIAUC, Læreruddannelsen i Århus, Via Out og
Marianne Bager, Lærer, PD, Afdelingsleder for Undervisningsafdelingen i Den Gamle By

Foto: Den Gamle By

D

er kommer vand, råber en af køkkenpigerne i købmandsgården, før hun kaster endnu en spandfuld køkkenaffald og en
spand vand ud af køkkendøren. Drengene må
feje vand og skidt ud af gården og ud på gaden igen. En af dem sukker og siger ”hvad?”
”Børn skal ses, ikke høres” råber køkkenpigen tilbage. Denne scene gentager sig mange
gange i løbet af de ca. to timer denne 4. klasse
agerer asylbørn på arbejde i købmandsgården
som del af det 5 timer lange skoleforløb ” En

dag som barn i 1864” i Den gamle By.
Eleverne er klædt i nøjagtige kopier af dragter fra 1864, museets aktører er ”i 1864 rolle”,
så eleverne får en oplevelse af at være barn i
1864. De bliver konstant konfronteret med
1864 sprog, normer og fysisk fremtræden i
omgivelserne i Den gamle By og i rollespillet.
Der er ingen tvivl om, at eleverne har en
oplevelsesrig dag, som de husker. Men hvad
lærer de egentlig? Lærer de historie, som kan
føres ind i NFM og anvendes i årsplan og evt.
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eksamen? Kvalificeres elevernes historiebevidsthed og historiebrug ved sådan et skoleforløb? Og hvilken rolle spiller lærerne i dette
forløb? Hvordan kvalificerer læreren elevernes oplevelser enten på stedet eller hjemme
i klassen? Og kan læreren simpelthen være
medvirkende til at obstruere elevernes oplevelser og læring?

len og Undervisningsministeriet er blot nogle
af de portaler og institutioner, der udgiver
idékataloger til, hvordan skoler og lærere kan
bruge de lokale natur-, kultur- og samfundsmiljøer i undervisningen. Det landsdækkende projekt ”Learning Museum” udviklede
samarbejder på kryds og tværs mellem skoler,
læreruddannelser og museer med udvikling
og afprøvning af undervisningsidéer og mateDet er mange spørgsmål at stille. Vi vil kom- rialer.
me ind på dem alle i forskelligt omfang men
Efter mange års samarbejde om undervisning
vil fokusere på elevernes oplevelser og læring. af lærerstuderende i museets undervisningsArtiklen her præsenterer først lidt om pilotmuligheder og museumsdidaktik sideløbenprojektet og samarbejdet, dernæst præsende med udvikling af ude-undervisnings- og
teres ”Den Gamle By” og Undervisningsafudeskoledidaktik fik vi mulighed for at sætte
delingens didaktiske tænkning. Så følger vi
lidt mere systematisk fokus på elevernes læeleverne og lærerne igennem skoleforløbet
ring og lærernes rolle i skoleforløbene i Den
”En dag som barn i 1864”, efterfulgt af de
Gamle By. ”Vi” er Marianne Bager, leder af
anvendte teoretiske og didaktiske redskaber
Undervisningsafdelingen i Den Gamle By og
fra ude-undervisnings-, museums- og histo- Marianne A. Leth, lektor i historiedidaktik
riedidaktiske begrebsverdener. Disse bliver
ved Læreruddannelsen i Århus. Her præsenanvendt til at prioritere og diskutere de stilteres nogle overvejelser over vores pilotprolede spørgsmål, ideelt set og set i lyset af de
jekt med systematisk opfølgning af skoleforlovmæssige rammer, der er sat af Nye Fælles
løbet ”En dag som barn i købstaden i1864”, et
Mål. Med dette vil gerne bidrage med lidt
5 timers forløb på stedet og med materiale til
indblik i erfaringer med ”Levende Museum” før- og efterbearbejdning i klassen, henvendt
set gennem nye briller og diskutere muligtil 4. og 5. Klasser.
hederne i oplevelses- og aktivitetsbaseret
didaktik i lokaliteterne og i samarbejde med
Den Gamle By: Frilands- og
museer og andre kulturinstitutioner i lokalkøbstadsmuseum
områderne.
Den Gamle By består i dag af 75 historiske
huse fra 24 byer over hele Danmark. Museet
De nationale og lokale museer udvikler man- rummer boliger, værksteder, butikker og genge undervisningstilbud til grundskoler og
stande fra stort set alle byer i Danmark. Der
ungdomsuddannelser, og skoletjenesterne
findes blandt andet apotek, skole, museum,
i tilknytning til museerne befolkes med fleposthus, toldbod og teater. Desuden råder
re og flere læreruddannede medarbejdere.
museet over store, landsdækkende samlinger
Sideløbende hermed udvikles og fokuseres
af ure, møbler, ovne, sølvtøj, fajancer, legetøj,
der mere og mere på udeskole og ude-under- dragter, teatergenstande, musikinstrumenter,
visningsdidaktik med udvidelse af læringsmønter, cykler og meget mere bliver udstillet
rummene fra klasseværelserne og skolen til
på Den Gamle Bys museer og særudstillinger.
uderummene i lokalsamfund og naturområ- Der findes syv historiske haver samt særlige
derne, samarbejde med lokale virksomheder, samlinger vedrørende Aarhus
kultur-, samfunds- og naturinstitutioner.
Den gamle del af museumsbyen er bygget op
Museernes nationale skoletjenestenetværk,
som en mindre dansk købstad kunne fremstå
Kommunernes Landsforening, EMU-portai sidste halvdel af 1800-tallet med huse, boliSide 27

ger, butikker og værksteder fra 1500-tallet og
frem. Dertil er kommet et 1927-kvarter og –
stadig under opbygning – et 1974-kvarter.
Alle mursten, bindingsværk, tagsten, møbler,
tæpper, husgeråd og værktøj er originale og
flyttet fra byer fra hele Danmark.
Byen er befolket af aktører, der har hver deres
identitet, som agerer og taler sig ind i deres
livssituation, i den tid og sted, de repræsenterer. Det er et Levende Museum med levende
beboere. Både i Levende Museum og i undervisningsforløbene benyttes nøjagtige kopier
af originale dragter til voksne og børn samt
replika og efterligninger af de originale museumsgenstande til praktiske aktiviteter.
Museets undervisningsafdeling er blevet kraftigt udvidet siden 2001sammen med ”Levende Museum” konceptet, og museets undervisningsforløb gennemføres nu årligt af ca. 500
skoleklasser. Derudover besøger en del skoler
og børneinstitutioner byen på egen hånd. Se
mere på www.dengamleby.dk

aktiviteter, der fremmer deres forståelse og
dannelse i kulturelle-historiske sammenhænge.
Lederen af undervisningsafdelingen har,
foruden mange år på bagen som folkeskolelærer, også en pædagogisk diplomuddannelse
i drama med speciale i at bruge drama som
formidlingsform og som læringsmedie.
I Den Gamle By, som udgør en formidabel
1:1 historisk ramme, man kan bevæge sig
rundt i og agere i, er både dramateorierne
og andre praktisk-æstetiske praksisser omsat
til en lang række undervisningsforløb, hvor
skoleeleverne kan få en aktiverende historieundervisning, der er sammensat og tilpasset
de forskellige klassetrin og læsevejledninger.
Hvordan sikres så autenticiteten i det, eleverne oplever og lærer? vil nogen sikkert spørge.
Det skyldes en samvirken af flere forskellige
faktorer. Det beskrives konkret i de efterfølgende afsnit – her beskrives den overordnede
didaktiske teori.

De vigtigste faktorer er:
1. Selve museet, Den Gamle By, som – foruden den konkrete ramme i form af huse
og interiører – i perioden fra påske til
nytår er ”befolket” af Levende Museums
aktører, der er klædt som, taler som og
agerer som personer fra den tid, de nu er
sat i.
Den Gamle By som museum og kulturinstitution lægger stor vægt på autenticitet. Det betyder at der overalt på museet
tilstræbes at dragter, møbler, rum og hele
fysiske miljøer samt aktørernes være- og
Foto: Den Gamle By
talemåder er historisk autentiske, og der
forskes til stadighed og ændres med henIndlevelse som vej til læring
blik på at gøre det billede af historien,
Den Gamle Bys undervisningsafdeling lægger
man møder i Den Gamle By, så tæt på den
stor vægt på praktisk-æstetiske læreprocesser,
historiske virkelighed som muligt. De børhvor elever kan opleve og erfare aspekter af
nedragter, der er syet til Undervisningsafhistorie på nært hold, på egen krop, ved at
delingen er ligeledes historisk korrekte.
deltage i rollespil/drama og forskellige andre 2. Det aktuelle undervisningsforløb – ekSide 28

semplet i denne artikel er ”En dag som
børn i 1864”. Alle undervisningsforløbene
er nøje tilrettelagt i forhold til mål, aldersgruppe og indhold, og eleverne forberedes
og indføres i den kontekst, de skal indgå
i. Dette leder frem til den tredje vigtige
faktor:
3. Elevernes interaktion.
De to første punkter udgør en tilrettelagt og
målrettet praktisk-æstetisk oplevelse, som
foruden at aktivere elevernes sanser og følelser også sætter deres viden og refleksion
i spil. Det skaber en ekstraordinær historisk
virkelighed, som eleverne agerer i og erfarer.
Den synergi, der hermed opstår, gør at eleverne så at sige suges ind i fortællingen,
konteksten, det historiske univers – de oplever flow – og de erfaringer, de her gør, er
deres egne erfaringer, 1. håndserfaringer, som
dermed bidrager til deres dannelse (”hjemme-ude-hjem”-modellen) og bidrager med en
personlig oplevelse og forståelse af den aktuelle historiske sammenhæng (selvreferentiel
tilværelseskompetence ).
”En dag som barn i 1864”
Formålet med dette skoleforløb er at ”sætte
fokus på børns vilkår og livsbetingelser i en
dansk købstad i 1864”, som der står i undervisningsmaterialet til forløbet. Eleverne
skal på egen krop opleve et barns liv gennem
skolegang og arbejde for at få en forståelse af
forskelle og ligheder og udvikling af børns
vilkår de sidste ca. 150 år. Skoleforløbet består af idéer til forarbejde i klassen, hvor
eleverne arbejder med deres barndom i dag
og forestillinger om barndom i 1800 tallet
og forslag til yderligere forberedelse til selve
dagen i Den Gamle By.

tals klasseværelset, øver sig i at gå i række på
vejen.
Der bliver klassen introduceret til tiden omkring 1984 og selve spillet, som de skal deltage i og specielt til børns vilkår og deres rolle
som asylbørn og til dagens program. Er de nu
parat til at blive hundset rundt med? ”Børn
skal ses, ikke høres” osv.
Så er der omklædning til 1864 i de nøjagtige
kopier af klædedragter fra tiden, og klædedragterne bliver forklaret mens omklædningen foregår. Derefter i række bagved Madam
Svendsen, drengene først, pigerne sidst, en
gåtur rundt i byen med hilsen på andre aktører og museumsgæster. Børnene må kun
svare på hilsen: ”Guds fred” og enten neje
eller bukke og ellers tie stille.
I købmandsgården møder eleverne køkkenpigerne, som pigerne skal hjælpe med at lave
middagsmad, gårdskarlene, som drengene
skal hjælpe med at rengøre gården og ordne brænde m.v., og Madam Svendsen, som
de skal hjælpe med storvask, hvor drengene
henter vand, pigerne vasker. Arbejdet i kødmandsgården varer ca. 2 timer og indkluderer også indtagelse af frokosten (grød til
børnene, kødgryde til de voksne). Eleverne
rydder op og vasker op, arbejdet skal gøres
færdigt, så 2 må blive tilbage, mens de andre
går til skolestuen.
I skolestuen møder de skolelæreren/-inden,
der gennemfører en skoletime á la 1864 med
fællessang, remser, skrivning på tavler, oplæsning i kor, afstraffelser bl.a. af de to, der
kommer for sent fordi de skulle gøre arbejdet
færdigt i købmandsgården m.v.

Efter skoletimen træder skolelæreren ud af
aktørrollen i 1864 tid og leder en refleksionstime med eleverne. I fællesskab gennemgår
de alle faser af forløbet. Der bliver spurgt til
På selve besøgsdagen møder klassen en aktør elevernes oplevelser og opfattelser af forløbet
som Madam Svendsen i historisk dragt ved
og foretaget sammenligninger mellem 1864
indgangen. Klassen går efter aktøren til 1800- og elevernes egen dagligdag i dag.
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Elevernes egen lærer bliver fra forløbets start
opfordret til at være i baggrunden og evt. tage
fotos til efterbearbejdelsen, men være til stede
og til hjælp, hvis en elev har brug for det.
Så er der omklædning til nutiden, og afsked
med aktøren og Den gamle By (udefasen)
med opfordring til efterbearbejdelsen
hjemme i klassen (inde) med undervisningsmaterialet.

ket undren over tøj og huer, for nogle bliver
tørklædet først accepteret, da en kalder det
en charmeklud. Med turen på række bagved
Madam Svendsen, der nu er trådt i karakter
og rolle gennem byen er spillet og tidsrejsen
i gang, og positionerne som asylpiger og –
drenge sætter sig. Fra det øjeblik bliver eleverne holdt fast i positionen som barn i 1864
indtil refleksionstimen.

Hvad ser vi?
1.Klassen møder:
De fleste skoleklasser er forberedte på museet Den Gamle By og scenarierne der, enten
via forberedelse af undervisningsmaterialet i
klassen eller fordi de har været der før; men
nogle klasser er ikke, dvs. de ved desværre ikke, hvorfor de er kommet og hvad de
skal. Det har selvfølgelig stor betydning for
både aktørernes arbejde med at føre eleverne
igennem forløbet, og for elevernes udbytte,
fordi de først skal orientere sig i scenariet og
omgivelserne, i deres roller overfor hinanden
og læreren og de øvrige gæster, og finde ud
af hvad de skal bruge deres oplevelser til. Det
må også have stor betydning for læreren og
hendes/hans rolle på stedet og formål med
selve skoleforløbet.
2. Introduktion og omklædning:
I skolestuen med introduktionen er de fleste
elever meget spørgende og ivrige, alt efter
hvor meget de bliver inddraget i aktørens
fortælling om tidens normer og rollespillet.
Det kan have betydning, om aktøren lægger
vægten på selve rollespillet eller på information om tiden omkring 1864, og det varierer efter elevernes spørgsmål og reaktioner.
”Forvandlingen” eller tidsrejsen går for alvor
i gang i omklædningsrummene, hvor drengene og pigerne hver for sig først får forklaret
deres påklædning og dernæst får det på. Hos
pigerne bliver der hvinet, grinet og vist frem
og snurret rundt som ved en modeopvisning.
Men de undrer sig også over de tunge skørter.
Hos drengene er der lidt mere tilbagetruk-

Foto: Den Gamle By

3.Købmandsgården:
Køkkenpigerne og gårdskarlene får hurtigt
fordelt alle eleverne på forskellige opgaver
knyttet til køkkenarbejde, inkl. indsamling
af urter og grønsager fra haven, gårdarbejde
(feje skidt og hestepærer væk, ordne brænde,
hente vand, vaske vinduer, pudse støvler osv.,
storvask: hente vand og tøj, vaske og vride
mv. og arbejde for enkefruen, så eleverne er
hurtigt spredt efter køkkenpigernes kontrol
af deres rene hænder på række. De oplever
ordrer og kontraordrer, bliver hele tiden holdt
i gang, bliver straffet med skammekrogen
hvis de reagerer. ”Børn skal ses, ikke høres”
, ”Pas på du ikke falder i Ejderen”, ”der skal
hentes vand”, gentages mange gange, ligesom
kommandoer og kommentarer til situationen
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i 1864 og til det daglige hierarki gang på gang
slås fast af aktørerne. Aktørerne starter blidt
men skærper tonen i løbet af forløbet.
På dette tidspunkt af formiddagen er der som
regel ankommet mange forskellige grupper af
gæster til byen som f.eks.: andre skoleklasser
udklædte og ikke udklædte, turistbusser med
gæster fra flere lande, børnehaver, en dag et
tysk TV-hold på optagelse, og mange andre,
og de træder ind i købmandsgården, fotograferer og taler med aktører – og eleverne,
som nu er en del af museets ”indbyggere” dvs.
også aktører.
Så hvad er der på spil for eleverne her:
• De er sat i rolle eller position som asylbørn i 1864 og holdes fast af aktørerne i
det spil., dvs. de får ikke fred til at tage sig
af de andre forhold.
• De er i nye grupperinger inden for deres
egne rækker i klassen og skal afprøve nye
positioner der.
• De positionerer sig overfor de andre skoleklasser på museumsbesøg (de har måske
mødt dem på vandrerhjemmet aftenen
inden, hvis de er på lejrskole), og de er
enormt opmærksomme på, hvordan de
bliver opfattet af de andre. Og det er tydeligvis høj status at være en del af museets
aktiviteter, men samtidig lidt flovt at være
klædt ud i det gammeldags tøj.
• De er en del af museets aktører og positionerer sig som sådan overfor de øvrige gæster. De bliver fotograferet og filmet med
selfies osv. som del af museets ”eksotiske”
inventar og personale.
• De er også en del af gæsterne, da de jo selv
lige akkurat er blevet sat i gang med noget
ukendt arbejde i ukendte roller.
• Nogle af eleverne er også klar over, at skoleforløbet er, ja netop en del af et skoleforløb for dem. Men det er kun ganske få,
der giver udtryk for det i refleksionstimen
bagefter.
Kort sagt: eleverne har mange roller og po-

sitioner at holde styr på og er nødt til at løbe
mange risici for at vise svaghedstegn i situationerne i købmandsgården. I det omfang de
opdager det, protesterer nogle piger over, at
drengene får mad først. De fleste drenge ser
ud til at more sig på trods af de mange ordrer
og eksercits med gårdskarlen på gaden. De
stærke drenge nyder tydeligvis det fysiske arbejde. De fleste piger afprøver mulighederne
i de lange skørter og deres roller og samspil.
Aktørerne fastholder dem som anført i 1864
og hjælper eleverne, hvis de har problemer.
Det er kun i yderste undtagelsestilfælde, at
aktørerne skifter til nutid, som regel stærkt
presset af en af lærerne. Og langt de fleste elever lever med i deres tildelte roller, afprøver
deres muligheder og begrænsninger og spiller
dermed op til og med aktørerne.
4.Skoletimen:
Når de kommer ti skoletimen er mange elever
faktisk trætte efter de første timers uafbrudte arbejde i købmandsgården og alt det, de
har holdt styr på der. Men de får heller ikke
mange chancer for at træde i egen karakter i
skoletimen. Læreren styrer eleverne igennem
på gammeldags skolemestervis. Og hvis de
falder lidt hen i fællessang og –oplæsning,
så vågner de som regel op, når de to tilbageholdte fra købmandsgården banker på, bliver
skældt ud og får lussinger ude på gangen, så
det synger og de græder højlydt (instrueret,
selvfølgelig). Efter en time med fælles sang,
oplæsning i kor, remser, katekismus og konfirmationsforberedelse, straf og overhøring,
træder læreren ud af 1864 rollen og starter
refleksionstimen.
5.Refleksionstimen:
Eleverne puster ud, nogle smider huen eller
tørklædet og begynder at sidde mere uroligt
eller måske snarere mere afslappet ved pultene.
Læreraktøren starter med at forklare den netop overståede skoletime anno 1864 og sammenligne med skolen i dag. ”I skolen havde
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mange børn det bedre end derhjemme” .
Børn skulle ikke lege: ”Tror I at børn holdt op
med at lege, fordi læreren sagde det? Forklarer udenadslæren, det at skulle kunne stoffet
præcis udenad, og ikke andet. Eleverne starter med spørgsmålet: ”Hvorfor har I
planlagt, at vi skulle
komme for sent?”
Uretfærdighedsfornemmelsen er
tydelig. Det var vigtigt, at arbejdet blev
gjort med det samme og helt færdigt.
Og samtidig kæmpede læreren for,
at børnene skulle
komme i skole. De
spørger om blækskrivning og skrivning på tavlerne.
Hvordan var det at
blive hundset rundt
med? Det er nyt for
eleverne. ”Hvornår
vil I helst leve?”
Nu! Er det entydige
svar. Dengang var det ikke retfærdigt, og man
fik mange skæld ud og blev slået, de voksne
snakkede ikke pænt. Maden? Grøden smagte
godt, men fedtemadder… Uretfærdigt at de
voksne fik kødmad, mens børnene fik grød,
når de lavede alt arbejdet. Arbejdet? Sjovt,
hårdt, spændende Forskellen på drenge og
piger bliver diskuteret og fundet uretfærdig.
Sjovt at arbejde så meget sammen. Spændende med tøj og roller. Hele dagen: sjov! ”Har I
lært noget?” 1864 disciplin og eksercits.

ter går især igen: De tænker over, hvordan
det var at være barn hjemme i familierne;
de synes det var både hårdt men også sjovt
med det hårde arbejde, men specielt sjovt at
arbejde i fællesskab og med sammenhold.

Foto: Den Gamle By

De finder det hårdt og uretfærdigt at blive
kommanderet rundt med, med ordrer og
kontraordrer, de ikke kan se meningen med
og at blive straffet og ikke hørt. De noterer
sig, at arbejdet skal gøres færdigt! De undrer
sig over respekten og frygten for de voksne,
børns underlegenhed og forskellen på drenge og piger. Og mange skriver, at det er godt
med mange pligter i 1864. Forskellen på 1864
og i dag benævnes ofte med ordet ”rettigheHvad skriver eleverne?
der”: i dag har vi rettigheder, dengang var det
Til dette lille pilotprojekt har vi fået nogle
uretfærdigt. Ord, der går igen og ofte i samklasser til at skrive lidt om deres oplevelser og me sætning er: hårdt, irriterende, spændende,
det gode og dårlige ved livet som barn i 1864 sjovt.
og i dag. Deres skrevne kommentarer falder
i tråd med de mundtlige. Nogle synspunkSide 32

Skoleforløb i Den gamle By som ude-undervisning
Skoleforløbene i Den Gamle By kan betragtes
og analyseres som del af ude-undervisningsforløb og dermed som en del af ”den åbne
skole”. Her er nogle begrundelser:
Museumsforløb betragtes af ude-undervisningsforskere som et udvidet læringsrum i
det lokale samfundsmiljø og som en naturlig
del af et udeskoleforløb; vi finder, at der er en
del centrale lighedstræk i undersøgelserne af
ude-undervisningsforløb og skoleforløbene i
Den Gamle By; og undervisningsafdelingens
materiale til skolerne lægger op til et (inde-)
forløb eller en forberedelsesfase hjemme
i klassen, et (ude-)forløb på museet, og et
efterbearbejdningsforløb (inde) i klassen.
Netop denne arbejdsmodel ”inde – ude –
inde” fremhæves i den didaktiske forskning
i ude-undervisning og i museumsdidaktik.
(UP2011-1). Her vil vi blot fremdrage nogle
få pointer.
Den norske ude-undervisningsforsker prof.
Arne Nikolaisen Jordet betegner ”ind – ude –
ind” modellen som ” en læringssløjfe”, bestående af 1. En tilegnelsessituation, for det
meste i klassen, hvor læreren indvier eleverne
i nyt stof som forberedelse til ude-aktiviteterne. 2. Udprøvningssituationen ”ude”, på
museet, i lokalområdet eller andre steder,
hvor eleverne eksperimenterer og afprøver
forskellige typer af opgaver med hinanden
i praksis, og 3. Konsolideringssituationen,
hvor lærer og elever samler trådene, og hvor
eleverne reflekterer og bearbejder det lærte,
det kan være såvel inde i klassen som ude.
(Jordet: 2010, s. 203). Prof. Mads Hermansen
betegner det i sammenhæng med museumsdidaktik som: ”En forfase (feedforward, hvor
der arbejdes med forventninger og mål), og
hvor læreren er tydelig og klar; en midterfase
(hvor der arbejdes med sagen), hvor eleverne er I centrum og eksperimenterer og hvor
læreren skal “holde nallerne væk” og en
efterbearbejdningsfase (feedback, hvor der

arbejdes med evaluering og undersøgelse af,
hvad man nu har lært)”, hvor læreren igen er
tydelig, aktiv og i samarbejde med eleverne
om efterbearbejdning. (UP:2011,1, s. 19/20)
Arne Nikolaisen Jordets analyser og begrebsudvikling af udeskoledidaktik lægger vægt
på en samarbejdsbaseret undervisningsform
udenfor det traditionelle klasseværelse, hvor
eleverne får mulighed for at eksperimentere
med samarbejde i nye grupper og konstallationer end de vanlige i klassen og om praktiske
opgaver. Dette åbner op for en bredere forståelse af et præstationsbegreb, der værdsætter
flere sider af elevernes kunnen end dem, der
traditionelt kan udtrykkes i klassen. (Jordet
2010 s. 148ff). Jordets analyser af ude-undervisning peger på, at når eleverne arbejder i
praksisfællesskaber udenfor oplever mange
elever større legitimitet og identitet, samt
mestring af egne evner til konkret opgaveløsning: de oplever, at de kan bidrage med noget
kvalitativt til fællesskabet, og derved bliver
samarbejdet til et læringsfremmende praksisfællesskab. Men det skal anerkendes af læreren for at få afgørende betydning for eleverne
i en undervisningssammenhæng.
De senere års forskningsprojekter i ude-undervisning og udeskole, herunder ude-undervisning på kulturinstitutioner, peger bl.a.
på, at eleverne oplever ude-aktiviteterne
meningsfulde, når de arbejder sammen om
konkrete problemløsninger, at ude-aktiviteterne understøtter gode kammeratskabsrelationer i klassen, at ude-aktiviteter skaber
bedre trivsel og bevægelse for eleverne, og
ikke mindst peger nogle undersøgelser på de
særlige potentialer med henblik på udvikling
af elevernes faglige læreprocesser, “når aktiviteterne er baseret på sanselige og æstetiske
læreprocesser, der er båret af elevernes engagement og nysgerrighed , og ”når ude-aktiviteterne kombineres med de normale rammer
i skolen (Ernst m.fl.: 2015-12 s. 17). Dette
understøttes teoretisk af f.eks. Jordets forskning i norske skoler.
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og tydelighed for elevernes læring i forløbet?
Her er nogle eksempler fra skoleforløbene:
I skoleforløbene i Den Gamle By har vi observeret, at klassernes grupperinger bliver
• Mange lærere har forberedt klassen på
besøget og skoleforløbet og har anvendt
brudt op. Dette skaber midlertidig forvirring
det udsendte materiale, og det betyder, at
blandt nogle få elever, mens de fleste straks
eleverne er bekendte med museet, med
finder sig tilrette i de nye rammer. Langt de
tiden de skal ”besøge”, rollespillet og at det
fleste elever kommer sig hurtigt over forvirringen og eksperimenterer med deres nye
er aktørerne, der er undervisere og leder
dagens gang.
grupper og 1864 identitet og samarbejder
ivrigt om de praktiske opgaver. Og deres præ- • Nogle lærere har ikke forberedt klassen
stationer rækker langt ud over det, der kan
på besøget, og de træder som regel helt
tilbage fra starten og overlader klassen til
præsteres hjemme I klassen; når de får lov til
aktørerne, der må starte helt fra bunden
at eksperimentere og udfylde deres roller og
med introduktion til stedet, tiden, dagen,
de anerkendes af hinanden, af aktørunderreglerne for færden i området osv. Det vil
viserne og læreren (selvom denne er tilbagetrukket).
sige, at den første tid går med at få eleverne til at finde sig tilrette i den nye situation og de nye omgivelser, endsige skabe en
Lærerens rolle
mening med, at de er der.
Hvad består lærerens rolle af i skoleforløbet?
• Mange af de lærere, der har forberedt
Og hvilken betydning har lærerens aktivitet
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eleverne hjemmefra, træder tilbage for
at give plads til elevernes oplevelser og
eksperimenteren med deres nye identiteter under ledelse af aktør-underviserne,
understøtter og bakker op om aktiviteterne og hjælper eleverne, hvis de har alt for
store problemer, men uden at trække dem
ud af 1864 rollerne og uden at forskyde
styringen af forløbet fra aktør-underviserne. De tager ofte fotos af eleverne i aktion,
som de anvender til efterbearbejdningen
hjemme i klassen men griber ikke forstyrrende ind i forløbet.
• Nogle lærere træder slet ikke tilbage, men
medbringer klasserumsledelsen hjemmefra, styrer efter deres egne regler og
forskyder dermed ledelsen af forløbet fra
aktørerne. De ”tager inde med ud”, eller
med Mads Hermansens udtryk: De holder
ikke ”nallerne” væk fra elevernes eksperimenter. De tager også ofte fotos, men de
trækker eleverne ud af rollerne og ”tidsrejsen”, og eleverne får ikke mulighed for at
eksperimentere med deres nye identiteter
og samarbejdskonstellationer og afprøve
nye måder at opleve og lære på. Samtidig
forstyrres aktørerne ved hele tiden af skulle trækkes ud af 1864-identiteterne og føre
eleverne tilbage til 1864.

Alle gode grunde kan der tages højde for ved
at samarbejde med undervisningsafdelingens
ansatte, der har erfaringer med rigtig mange
skoleklasser og særlige forhold og –elever.
De lærere der træder helt tilbage og overlader
alt til aktørerne understøtter ikke elevernes
oplevelser, eksperimenter og læring. Hvis elevernes oplevelser skal kvalificeres til læring,
enten på stedet eller i en efterbearbejdning i
klassen, er det helt centralt, at lærerens tilbagetræden er udtryk for aktiv lytning og tilstedeværelse i tæt samspil med aktørerne.
Erfaringerne med og observationerne af skoleforløbene peger på, at eleverne får det største oplevelses- og faglige udbytte af forløbene,
når læreren har forberedt klassen hjemme og
anvendt det udsendte undervisningsmateriale
og/ eller har forberedt med eget materiale, at
læreren på museet træder aktivt tilstedeværende tilbage men med anerkendelse af elevernes oplevelser, og efterbearbejder forløbet
i klassen hjemme på skolen. Jordets og Hermansens analyser peger i samme retning.

Historiedidaktiske briller
Lærer eleverne historie set fra et overordnet
historiedidaktisk perspektiv og nyere forskning?
Til at undersøge dette anvender vi nogle få
Der kan være mange forskellige årsager til
aktuelle begrebssæt, her ganske kort og i endisse fire skitserede eksempler på lærerens
kel form :
forberedelse eller mangel på samme og på læ- Adj. Professor Bernard Eric Jensens historerens rolle på stedet. Her vil vi fokusere på,
riebevidsthed og historiebrug, og professor
hvilken betydning læreren har på elevernes
Andreas Körbers ”historisk tænkning” og
oplevelser udbytte af skoleforløbet.
kompetencemodel:
I det sidste eksempel optræder læreren ganBernard Eric Jensens historiebevidsthedspaske enkelt som en barriere for elevernes
radigme hviler på grundprincippet, at historie
oplevelser og chancer for læring ved at over- er en proces mellem fortid, nutid og fremtid,
føre eller medbringe klasseværelsets struktur aktørhistorie til forskel fra observatørhistorie,
og ollefordeling til museet. Der kan opregnes og at historiebevidsthed er identitetsdannenmange gode og velmenende grunde til at
de, udvikles i hverdagslivet og kvalificeres
overføre klasserumsledelsen til museet: Kom- fagligt i historieundervisningen. Historiepetencemålene skal nås, de kender eleverne
brugsdidaktik kan forstås i forlængelse heraf,
og deres indbyrdes relationer bedst, elever
og her forstås historie som brug af fortiden
med særlige behov, angst for kontroltab osv.
ved aktivering af historiebevidstheden. Som
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fortidsbrugende aktører bruger vi et udvalg
af mangfoldige fortider til nutidige formål og
spørgsmål, og vi tager afsæt i en samtidsdiagnose for at undersøge hvilke fortider der er
relevante for os og vores formål.
Historie er først historie, når vi bruger den til
et nutidigt formål: ”The past is not dead, it is
not even past, yet”.
Prof. Andreas Körber, historiedidaktiker fra
Hamburg Universitet, videreudvikler i sin
forskergruppe den tyske variant af historiebevidsthedsparadigmet (Körber: 2015)

(og Wolfgang Klafkis dannelsestænkning):
For at kunne orientere sig i spektret mellem
fortid, nutid og fremtid og blive en del af de
samfundsmæssige pluralistiske erindringsfællesskaber må eleverne lære at anvende
begreber, kategorier, procedurer, metoder og
teknikker, der sætter dem i stand til individuelt og kritisk at forholde sig til, søge viden
om og handle i historiske problemstillinger.
På baggrund af empiriske og teoretiske analyser har Andreas Körber og forskergruppe
udviklet en kompetencemodel for historisk
tænkning, her gengivet i en dansk fortolket
version af Jens Aage Poulsen, Historielab,
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http://historielab.dk/historisk-bevidsthed-taenkning-og-kompetencer/

opnå viden om fortiden.” Her specielt spor fra
fortiden. Historiebrug: “Eleven kan fortælle
om, hvordan mennesker er påvirket af og
Det er ikke hensigten her at gennemgå Anbruger historie,” herunder alle videns- og færdreas Körbers kompetencemodel eller den
dighedsmål. For 5./6. Klasses vedkommende
her viste danske variant. Andreas Körbers
lægges der op til at arbejde med de fleste
pointer i forbindelse med dette konkrete pro- kompetenceområder. Kronologi og sammenjekt med skoleforløbene i Den Gamle By er, at hæng: “Eleven kan sammenligne væsentlige
eleverne øver såvel deres undersøgelseskom- træk ved historiske perioden.” Kildearbejde:
petencer, deres metodekompetencer og deres “Eleven kan med afsæt i enkle problemstilorienteringskompetencer i forløbet. Samt at
linger anvende kildekritiske begreber til at
styrken i disse skoleforløb netop er den ople- redegøre for fortolkninger af fortiden.” Histovelses- og aktivitetsbaserede læring, der frem- riebrug: “Eleven kan perspektivere egne og
mer elevernes nysgerrighed, spørgelyst og
andres historiske fortællinger i tid og rum.”
lyst til at undersøge mere. Og dette skal have
nogle korte forklarende kommentarer:
I undervisningsvejledningen har “den åbne
Eleverne øver undersøgelseskompetencer for- skole” sit eget lille afsnit med betoning af
di de får lyst til at spørge og undersøge mere museer og historiske værksteder for historieigennem deres oplevelser som aktive deltaundervisningen.
gere i forløbet, i tidsrejsen, i aktiviteterne og
I vejledningens uddybende afsnit om komperelationerne til hinanden og aktørerne, hvor
tenceområdernes arbejdsområder vil vi her
identitetsoplevelsen er central.
især fremhæve de tre sammenhængende arEleverne øver metodekompetence ved at rebejdsområder under kompetenceområdet hiflektere over oplevelserne og rollespillet som storiebrug: Historiske scenarier forstået som
mulig ressource til at konstruere historien og ”en række – evt. tænkte – begivenheder, der
vække den til live.
sættes i meningsfuld sammenhæng til belysning af et udviklingsforløb eller en fremtidig
Eleverne øver orienteringskompetence bl.a.
situation” historiske fortællinger og historie/
ved at reflektere over forskelle og ligheder
historisk bevidsthed, der er ”konkretiseret i
mellem dagligdagen i 1864 og deres egen
udsagnet om, at vi er historieskabte såvel som
2015 virkelighed, såvel i selve situationen
historieskabende.”
men særlig i refleksionstimen og i efterbearbejdningen af forløbet, hvor eleverne hjælpes Alt i alt lægges der såvel i det udsendte maaf aktørerne og af lærerne.
teriale som i selve skoleforløbet i Den Gamle
By op til udfyldelse af kravene i NFM. Men
Nye Fælles Mål og skoleforløb i Den Gamle viser eleverne tegn på, at de har lært det, de
By
efter hensigten skal lære i forløbet?
Lærer eleverne historie, som kan udtrykkes i Elever der spiller med på og identificerer sig
kompetencemålene de Nye Fælles Mål?
med deres identitet som asylbarn anno 1864
Undervisningsmaterialet og skoleforløbet
spørger også om forskelle og ligheder mellem
lægger op til at arbejde med stort set alle
1864 og i dag, de sammenligner familieforvidens- og færdighedsmål i kompetenceomhold, kønsroller, arbejdsfordeling, beklædråderne for 3./4. Klasse. Kronologi og samning, mad og drikke, penge, transport, renmenhæng: ”Eleven kan relatere ændringer i
lighed og vask, erhverv osv. i dagligdagen, og
hverdag og livsvilkår over tid til eget liv”. Kil- de reflekterer over deres egne familieforhold,
dearbejde: “Eleven kan anvende kilder til at
forhold mellem børn, voksne og bedsteforSide 37

ældre i forhold til det, der foregår i spillet i
skoleforløbet, og som de ved er i 1864. Mange
elever søger en sammenhæng mellem 1864
og i dag med hvorfor-spørgsmål. De undrer
sig over autoriteter og status, når de møder
dem i byen og spørger til dem i refleksionstimen: køkkenpigerne, Madam Svendsen, enkefruen, købmanden, gårdskarlene, præsten
og skolelæreren.

Ved hjælp af spillet og deres roller og identiteter træner eleverne deres brug af historiske fortællinger. Eleverne kvalificerer (og
træner) deres historiske bevidsthed ved hele
tiden at lave sammenligninger mellem 1864
eller ”tidsrejsetiden” og deres egen hverdag.
Særlig tydeligt bliver det i diskussionerne om
hvilke rettigheder børn havde dengang og i
dag, og sammenligningerne mellem børns
og voksnes vilkår dengang og i dag. Spørgsmålene og diskussionerne i refleksionstimen
og udsagnene i elevernes logbog viser tegn
på refleksioner over at være historieskabt og
historieskabende.

Eleverne får mange indtryk af tid, sted og
omgangsformer og normer, de får årstallet
gentaget igen og igen medfølgende en hel
del småfortællinger, ord og begreber, som er
ukendte for dem. Vi kan så spørge, om 1864
for dem er andet end et årstal for ”gamle
dage” for lang tid siden, og spørgsmålet er,
om det har betydning for deres fremtidige
karriere som elever i historie, også set i NFM
perspektiv? Efter vores bedste overbevisning,
viden og erfaring, så har det ikke stor betydning for elevers læring på mellemtrinnet.
Det, der har afgørende betydning for elevernes læring i skoleforløbene, er lærerens arbejde med at kvalificere elevernes oplevelser ved
Foto: Den Gamle By at forberede eleverne til skoleforløbet, at lade
eleverne eksperimentere, spille med og opleve
De får rigeligt med muligheder for at spørge
byen, aktiviteterne og forløbet, at anerkende
til krigen 1864, ikke så mange følger op på
elevernes eksperimenter og kvalificere dem
krigen, de er mere optagede af egne erfarini en efterbearbejdning enten på stedet efter
ger i forløbet.
refleksionstimen eller hjemme på skolen i
Eleverne spiller med på deres roller og identi- timerne efterfølgende, og bruge elevernes opteter og bruger scenariet i Den Gamle By. De levelser fra dagen i undervisningen således, at
spørger til brostensgaderne, købmandsgåreleverne forbinde oplevelserne fra skoleforlødens indretning, enkefruens lille hus og hvor- bet med læring.
for det er så vigtigt for hende at få datteren
Svarene på de spørgsmål, vi stillede må på
godt gift, køkkenhaverne, klædedragterne,
baggrund af pilotprojektet blive:
redskaberne og de dagligdags aktiviteter, de
er en del af , inklusiv skolen, og derved viser
• Ja, eleverne lærer historie, der kan omsætde tegn på læring i brug af historiske scenarites i kompetencemål fra NFM ved deltaer.
gelse i skoleforløbet i Den Gamle By. DeSide 38

res oplevelser i forløbet skal blot forbindes
til faglig læring, sådan som det er kravet
fra NFM, og det er lærerens opgave.
• Ja, eleverne får stimuleret historiebevidsthed og historiebrug bl.a. ved sammenligninger af dagligdag og identitet i 1864 og i
dag, og de viser stor motivation og lyst til
at undersøge mere.
• Analyseret med begreberne fra Prof.
Andreas Körbers kompetencemodel øver
eleverne sig i såvel undersøgelseskompetence, metodekompetence som orienteringskompetence.
• Lærerens rolle i skoleforløbet har afgørende betydning for elevernes oplevelser og
læring.
Museumsforløb kan betragtes som del af
ude-undervisningsforløb og som en del af
skolens og fagenes åbning mod lokale kulturinstitutioner, og selve museumsrummet
eller scenariet kan betragtes som et udvidet
læringsrum med egne og særlige læringspotentialer og ikke blot som læremiddel
til understøttelse af klasseundervisningen.
Eleverne får her mulighed for at træde ud af
klassens traditionelle tekstbaserede læring
og ind i selvforglemmende øjeblikke af bl.a.
”tidsrejseoplevelser”, praktiske opgaver og
aktiviteter, nye roller og positioner. Læreren
får mulighed for at se elevernes præstationer
i et bredere perspektiv og kvalificere museumsforløbene ind i den faglige læring enten
på stedet eller i efterbearbejdning på skolen.
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Undervisning i fotografi: Hvordan er børn og unge musikfans?
Børn og unge lytter til musik og dyrker deres musikidoler med stor indlevelse, og
fællesskaberne indenfor fankultur har ændret sig med internettet og de sociale medier – det er
blevet nemmere at dele sine oplevelse og iscenesætte sig selv som del af et fællesskab. Der
bliver taget tusinder af billeder af musikere og fans, og på bare et øjeblik bliver billederne delt
og kommer til at spille en vigtig rolle for, hvordan børn og unges samles omkring deres
musikidoler.
Med temaet fankultur sætter undervisningsportalen Efterbilleder.dk fokus på, hvordan børn
og unge er fans i dag, hvordan de deltager i det fællesskab, der opstår omkring fankultur og
hvad det betyder for dem. Igennem øvelser, der tager udgangspunkt i musikfotografi, og ved
at løse praktiske opgaver, hvor de selv fotograferer, arbejder eleverne med visuelle udtryk
indenfor musikgenrer, og de bliver stillet opgaver, hvor de skal vende blikket indad for at
blive klogere på, hvordan de selv er fans.

Helle Arensbak

Helle Arensbak

Amalie Vestergaard Olsen

Upload jeres billeder og deltag i fotokonkurrence

Hvis klassen uploader billeder fra øvelsen “Tag billeder af musik” inden d. 1. april 2016,
deltager I automatisk i forårets fotokonkurrence, hvor der er et kamera til klassen på højkant,
og ikke mindst muligheden for at få et udvalg af klassens billeder udstillet på dette års
fotofestival. Hvis I samtidig uploader billederne til Copenhagen Photo Festivals
musikfotografi projekt – “Picture the Music” – deltager I også i konkurrencen om at blive del
af den store fotobog om musikfotografi, der udkommer i forbindelse med dette års festival.

Birk Kromann

Timo Battefeld

Patrick Lauritzen

Eleverne skaber undervisningsmaterialet

Med fotografiet som redskab kan folkeskolen arbejde med fag som dansk, samfundsfag og
billedkunst på en kreativ og innovativ måde. Igennem øvelserne får eleverne erfaring med
visuel billedkomposition, og de arbejder med fotogenrerne dokumentarfotografi og opstillet
fotografi med musik som det tematiske omdrejningspunkt. Ved at bruge deres egne billeder til
analyse og fortolkning, er eleverne med til selv at skabe undervisningsmaterialet, og de lærer
at reflektere over egne ideer og udtryk.
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