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Indledning 
Ifølge folkeskolens formålsparagraf skal folkeskolen være medvirkende til at give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der bl.a. forbereder dem til videre uddannelse og lyst til videre læring 

(Gandrup, 2015). I den forbindelse lyder folkeskolelovens §1 stk. 2 således ”Folkeskolen skal 

udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 

erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” 

(Gandrup, 2015). Sættes dette i sammenhæng med historiefaget, skal der etableres arbejdsmetoder 

og rammer, der kvalificerer elevernes historiebevidsthed og identitet. Ifølge vejledningen for 

historiefaget kan it og medier indeholde en række muligheder i historieundervisningen, som kan 

være medvirkende til at imødekomme elevernes interesse, og derfor motivere dem til faget. 

Herigennem skabes der et grundlag for, at man kan kvalificere elevernes historiebevidsthed, og 

ligeledes bidrage positivt til elevernes læring (Larsen, 2016). Derudover kan it og medier i 

undervisningen være medvirkende til at skabe et visuelt blik på historien, og dermed medføre en 

fortids-, nutid- og fremtidsforståelse. Ved at skabe arbejdsmetoder og rammer der imødekommer 

elevernes interesse, er der større sandsynlighed for, at elevernes virkelyst til historiefaget bliver 

styrket. Historieundervisningen er vigtig for eleverne, da det er herigennem at de skal lære, hvordan 

samfundet og mennesket er historieskabte (Larsen, 2016). 

 

En undersøgelse foretaget af Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling viser, at 

historiefaget bliver nedprioriteret i den danske folkeskole. Dette signalerer ifølge historikeren Peter 

Yding Brunbech, at historie ikke er ligeså vigtig, som fagene dansk og matematik på trods af at 

skolernes ledelse mener, at historiefaget er centralt i folkeskolen. Han udtaler, at man i dag bliver 

overvældet af historie fra medier, bøger, computerspil, politikere mm. Derfor er det 

betydningsfuldt, at historielærerne giver eleverne de nødvendige redskaber til at navigere i de 

historiske referencer, så de kan forholde sig kritisk til dem (Pedersen, 2015). Denne undersøgelse 

understøttes af undervisningsministeriets oversigt over minimums timeantallet på diverse fag i 

folkeskolen, hvoraf historiefaget indeholder minimum 360 timer i løbet af en elevs skolegang fra 3-

9. klasse. Sætter man historiefaget op imod tysk og fransk, indeholder disse fag 360 timer gennem 

elevens skolegang fra 5-9. Klasse. Dette viser en nedprioritering af historiefaget i den danske 

folkeskole, og det kan have en betydning for elevernes historiebevidsthed, som sikrer deres 

forståelse for samfundet og omverdenen (Gandrup, 2015). Tidligere personlige praksiserfaringer 

peger på, at eleverne ikke er interesserede i historiefaget. De er demotiverede, og har generelt ikke 
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en bred forståelse for historie. De betragter historie som værende noget, der kun har forbindelse til 

fortiden og dermed ikke nutiden og fremtiden. I og med at historiefaget bliver nedprioriteret er det 

ekstra vigtigt, at en historielærer formår at skabe rammer for undervisningen, så eleverne får det 

maksimale udbytte, og herigennem opnår en bedre historiebevidsthed. Derfor har dette BA-projekt 

et fokus på, hvordan historielærere kan skabe undervisning, som både motiverer og imødekommer 

elevernes interesser, men samtidig lever op til fagets formål. Set ud fra dette perspektiv ses der et 

potentiale i at anvende spillefilm, alternative læringsmidler og arbejdsmetoder i 

historieundervisningen for at kvalificere elevernes historiebevidsthed og motivation. I BA-projektet 

vil jeg undersøge, begrunde, analysere, diskutere og konkludere hvordan man kan styrke elevernes 

historiebevidsthed og motivation, samt hvordan spillefilm bl.a. kan inddrages i 

historieundervisningen. 

	

Problemformulering 

Hvordan kan spillefilm være med til at styrke elevernes historiebevidsthed og motivation i 

folkeskolen?  

Metode 
Dette BA-projekt har til formål, at behandle problemformuleringen om hvordan man kan styrke 

elevernes historiebevidsthed og motivation i folkeskolen ved at inddrage spillefilm som 

undervisningsmateriale i 5. klasse.  

Første del af projektet indeholder en begrebsafklaring af begreberne historiebrug og 

historiebevidsthed. Her benyttes Jens Pietras med en kandidat i historie og Jens Aage Poulsen som 

har en kandidat i pædagogik med fokus på historie og samfundsfag til at definere historiebrug, 

hvorefter den norske professor i historiedidaktik med en doktorgrad i psykiatrihistorie Jan Bjarne 

Bøe og den norske professor i historie og historiedidaktik Ketil Knutsen anvendes til at uddybe, 

hvilke måder historien kan bruges på. Derudover benyttes de to tyske historiedidaktikere Karl-Ernst 

Jeismann samt Jörn Rüsen til at definere begrebet historiebevidsthed. Disse begreber er valgt, på 

baggrund af deres centrale position ift. historiefaget. Dette begrebsafsnit har til formål, at skabe en 

tydelighed omkring de valgte begreber, for at give en forståelse og mindske forskellige synspunkter 

på begreberne.  
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Anden del af projektet indeholder det teoretiske grundlag, som tager afsæt i den tyske didaktiker og 

professor i skolepædagogik Hilbert Meyers beskrivelse af kendetegn for god undervisning. Dette 

anvendes for at skabe et grundlag for at tilrettelægge undervisningen ud fra de rette elementer, som 

gør at eleverne får en god undervisning. I forlængelse heraf anvendes den tyske dannelsespædagog 

og didaktikker Wolfgang Klafki til at belyse det eksemplariske, som der kan optræde i forbindelse 

med udvælgelsen af materiale til undervisningen. For at finde frem til spillefilmens mulige effekt i 

et undervisningsforløb anvendes Jens Pietras og Jens Aage Poulsens teori om historiske spillefilm, 

hvor der kigges nærmere på spillefilm i undervisningen, spillefilm som læremiddel samt spillefilm – 

muligheder. Dette understøttes ved at benytte Hans-Christian Christiansen som er Ph.d. i 

kommunikationsanvarlig ved AVU-medier, hvor der kigges nærmere på hvordan integreres 

spillefilm i historieundervisningen, herigennem bliver der skabt en kobling mellem spillefilm og 

historiefaget. Herefter benyttes professor i uddannelsesforskning og livslang læring Knud Illeris, for 

at definere læringsbegrebet, samt for at finde frem til relevante dimensioner og processer set ift. 

læring. Til sidst anvendes Peter Büchner Hede som er uddannet pædagog og har en diplom 

uddannelse i offentlig ledelse til at synliggøre motivationsbegrebet, for netop at finde frem til, hvad 

der er væsentlig ift. at motivere eleverne til undervisningen.  

 

Ud fra problemformuleringen foretages der i projektet en analyse, hvor målsætninger er at finde 

frem til effekten af at anvende spillefilm som læremiddel i historieundervisningen. Der tages 

udgangspunkt i gennemført forløb, som blev foretaget i praktik niveau 3 i 5. Klasse. Derudover 

foretages en diskussion, hvor der er fokus på timeantallet i historiefaget samt dets betydning for 

elevernes historiebevidsthed og motivation. Til sidst konkluderes der, om det analyserede forløb 

lever op til problemformuleringen om at styrke elevernes historiebevidsthed og motivation ved at 

anvende spillefilm som læremiddel.  

Empiri 
Empirien for dette BA-projekt stammer som nævnt fra et gennemført undervisningsforløb i historie 

i en 5. Klasse i Virum kommune. På forhånd var der udvalgt forskellige metoder til indsamlingen af 

empirien, som bestod af – strukturerede observationer, hvor der i forvejen er opsat en række 

punkter, som observationen skal besvare, derudover blev der benyttet interviews og spørgeskemaer 

(Andersen & Jørgensen, 2004, s. 12). 
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Når man skal foretage observationer kan det være svært at forholde sig helt objektiv, da man som 

observatør altid har et perspektiv på situationen. En pædagog har et perspektiv, en lærer har et 

perspektiv, og en elev har et perspektiv. Derfor er det vigtigt, at understrege og klargøre, hvilket 

perspektiv observationen er taget ud fra (Andersen & Jørgensen, 2004, s. 14) Observationen er taget 

ud fra det perspektiv, at klassen ikke er motiveret for historieundervisningen. Observationerne blev 

gennemført i hele undervisningsforløbet, og vil være medvirkende til at huske, hvordan 

undervisningen forløb. Før forløbet blev der foretaget interviews af nogle elever, for at skabe et 

grundlæggende overblik over deres interesse og oplevelse af historiefaget. Afslutningsvis blev der 

udarbejdet et spørgeskema, som eleverne udfyldte efter forløbet, for at finde frem til, om forløbet 

havde imødekommet elevernes interesse og styrket deres historiebevidsthed og motivation. Den 

samlede hensigt med denne empiri er, at skabe et elev- og lærerperspektiv og et 

undersøgelsesgrundlag ud fra kvalitative og kvantitative undersøgelsesformer (Harboe, 2010, s. 47). 

Den kvalitative undersøgelse bruges som et supplement til den kvantitative undersøgelse. Ud fra 

dette vurderes der, at empirien kan skabe en forståelse af elevernes udvikling og egen praksis. 

Ligeledes får eleverne mulighed for, at ytre deres mening om historiefaget, og efterfølgende om det 

gældende forløb og deres oplevelser af dette. Herigennem sikres der, at man imødekommer 

elevernes interesse, for at skabe et grundlag til at styrke historiebevidstheden og motivationen, samt 

mulighed for at udvikle egen praksis ud fra forløbets resultat.  

Præsentation af undervisningsforløb i 5. Klasse 
Inden undervisningsforløbet gik i gang blev der foretaget observationer af den almindelige 

historieundervisning, som tog udgangspunkt i historiebogen og foregik meget skriftligt og bogligt. 

Det blev synliggjort, at flere elever ikke deltog i undervisningen, og havde svært ved at koncentrere 

sig. Derved blev der skabt en del uro i klassen, og det forstyrrede undervisningen. Ud fra dette blev 

der vurderet, at det kunne være en god idé at tilrettelægge et mere innovativt undervisningsforløb 

med spillefilm i fokus, for netop at skabe variation i undervisningen, for at motivere eleverne til 

faget.  

Undervisningsplanen fremgår af bilag 1. I praktikken havde praktiklæreren i historie endnu ikke 

fastlagt emnet for det efterfølgende undervisningsforløb, derfor blev emnet om Christopher 

Columbus og opdagelsesrejsende valgt, da det var relevant, fordi klasserne forinden havde 

gennemgået et forløb om Romerriget. I undervisningsforløbet tages der udgangspunkt i udvalgte 

punkter fra færdigheds- og vidensmål for den aktuelle målgruppe, hvor målene er: 
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• Kompetencemål 1 

”Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder” 

Færdigheds- og vidensmål  

”Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængs forståelse” 

samt ”Eleven har viden om kanonpunkter”. 

• Kompetencemål 2 

”Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre 

rede for fortolkning af fortiden”   

Færdigheds- og vidensmål 

”Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre 

udtryksformer” samt ”Eleven har viden om kildekritiske begreber” 

• Kompetencemål 3 

”Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum” 

Færdigheds- og vidensmål 

”Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og 

nutidsforståelser” samt ”Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem 

fortidsfortolkninger og nutidsforståelser” (Undervisningsministeriet, 2014). 

Der vil i forløbet være fokus på, at opfylde de ovenstående mål. Ift. problemformuleringen og for at 

opnå disse mål arbejdes der med spillefilm i undervisningen, hvor der blev vist klip med 

efterfølgende analyse og diskussion af klippet, for at skabe et visuelt overblik for eleverne ift. 

undervisningsforløbets tema. Forløbet startede med en introduktion til Columbus, hvor der 

efterfølgende blev vist en kort animeret tegnefilm ”Classic Cartoons – Christopher Columbus” på 

klassens smartboard. Herefter blev eleverne præsenteret for en tekst med seks overskrifter, hvor 

eleverne fik en overskrift hver. De skulle efterfølgende læse teksten, og fortælle den til en anden i 

en walk-and-talk øvelse. Eleverne fik ligeledes stillet den opgave, at de skulle finde informationer 

gennem medier om Columbus, hvor de skulle forholde sig kildekritisk til materialerne – det kunne 

være deres mobil eller iPad, som de anvendte. Til sidst skulle eleverne lave en storyline, hvor de 

skulle forestille sig, at de var Columbus, som skulle bygge et land op fra bunden. Efter eleverne 

selv havde dannet sig et indtryk af Columbus, og efter at have foretaget diverse øvelser blev der til 

slut fremvist diverse klip fra filmen ”1492 – Erobring af paradis”, for at understøtte elevernes 

viden og forståelse.  



Kim Sommer Bachelor UCC Zahle 
Z120257 Historie Forår 2016 

	 8	

Begrebsafklaring 

Historiebrug 
Pietras og Poulsen mener, at ”Vi bruger historien til at orientere os og forstå og forklare 

forandringer – til at finde svar på, hvorfor det er blevet, som det er – og dermed opnå et kendskab 

til egne og omgivelsernes forudsætninger. Det danner grundlaget for at tage bestik af fremtiden og 

vores handlemuligheder” (Pietras & Poulsen, 2011, s. 16). 

Mennesket er historieskabte og historieskabende, og påvirkes af og påvirker den historiske 

udvikling. Historie findes over alt, og i hverdagen optræder der synlige udtryk fra historien i form 

af mindesmærker, bygninger, infrastruktur, byrummet, udstillinger, radio- og fjernsynsudsendelser, 

spillefilm, aviser mm. Historien har formet den mentalitet og adfærd, som kendetegner de kulturer 

og samfund, som mennesket lever i (Pietras & Poulsen, 2011, s. 16). Grundlæggende benyttes 

historie til at forsøge at skabe en mening og sammenhæng i tilværelsen, og det sker ved, at man 

forstår nutiden ud fra den forståelse man har af fortiden, og de forventninger man har til fremtiden 

(Pietras & Poulsen, 2011, s. 17). 

Ift. historiebrug findes der ifølge Bøe og Knutsen fem måder at bruge historie på:		

Den videnskabelige historiebrug – benyttes primært af forskere, som kaldes historikere, der bruger 

formen til at opdage og rekonstruere begivenheder. Man bruger formen til at verificere og tolke på 

historie. 

Den eksistentielle historiebrug – den benyttes af alle for at kunne huske og mindes, og i al 

enkelthed kommer denne historiebrug til udtryk, når man fx skriver dagbog.  

Den moralske historiebrug – denne består af aspekter fra fortiden, der har en etisk værdi, som 

nutiden bør lytte til. Denne historiebrug ønsker at genoprette fortidens status. 

Den ideologiske historiebrug – denne minder meget om den moralske historiebrug, da fortidens 

hændelser legimiterer en nutidig hændelse.  

Den underholdende historiebrug – den underholdende anvender film, medier og spil som 

historiebrug. Denne historiebrug har lidt af de foregående historiebrugs elementer i sig, da den kan 

være eksistentiel ved, at man opdager nye sider af sig selv og livet. (Bøe & Knutsen, 2013, s. 18).  

Historiebevidsthed 
Jeismann definerer begrebet historiebevidsthed således ”mere end blot viden om eller interesse for 

historie. Det er bevidstheden om samspillet mellem fortolkningen af fortiden, nutidsforståelse og 

fremtidsforventning” (Pietras & Poulsen, 2011, s. 63). Historikeren Bernard Eric Jensen påpeger i 
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forbindelse med historiebevidsthed at ”Formålet med undervisningen i historie er at styrke 

elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et 

demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel 

som historieskabende. ” (Jensen, 1996, s. 5).  

Historiebevidsthed har igennem de sidste årtier været et centralt begreb i historiedidaktikken, og er 

ligeledes et vigtigt begreb i nutidens historiedidaktik (Pietras & Poulsen, 2011, s. 63).  

Når man beskæftiger sig med historiebevidsthedsbegrebet er det vigtigt, at historie ikke blot handler 

om fortiden, men om at skabe et sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Fortiden er netop 

forsvundet, fremtiden er endnu ikke opstået og nutiden kan ikke afgrænses i tid. Derfor taler man i 

stedet for om fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. Ifølge Jeismanns 

definition af historiebevidsthed tales der derfor om et samspil. Tolkningen af fortiden er præget af 

historikers fremstilling, som er påvirket af historikernes forståelse af nutiden og hans forventninger 

til fremtiden (Pietras & Poulsen, 2011, s. 64). 

Historiebevidsthedsbegrebet kan ses ud fra disse forskellige vinkler: 

• Deskriptivt – man gøre rede for aspekter af begrebets udtryk og funktion. 

• Teoretisk – fx hvordan historiebevidsthed udvikles.  

• Normativt – fx forestillingen om hvilken historiebevidsthed undervisningen skal styrke samt 

hvordan (Pietras & Poulsen, 2011, s. 64) 

Typer af historiebevidsthed 
Historiebevidsthed handler samlet set om at erfare, erkende, orientere sig, forholde sig osv. i en 

tidslig dimension og tænke historisk. Historie kan give en indsigt i kontinuitet og forandring over 

tid, som kan bruges til at forstå nutiden og tage afsæt i fremtiden. Ifølge historiedidaktikkeren Klaus 

Bergmann er det vigtigt, at undervisningen i historie skal fokusere på at udvikle elevernes forståelse 

af begreber og kategorier. Disse kan være:  

• Forandring – før var det anderledes end nu, og i fremtiden vil det være anderledes end 

nutiden og fortiden.  

• Forandringer – det sker gennem menneskers handlen – mennesket er altså historieskabende. 

• Forandringer uden menneskets medvirken.  

• Magt og myndighed – økonomisk og politisk magtfulde aktører spiller ofte en afgørende 

rolle for kontinuitets- og forandringsprocesserne.  

• Fælles ansvar for forandringer.  
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• Hensigt med og virkning af menneskers handlinger – der kan være forskellige 

motiver/bevæggrunde for et menneskes handlinger, og de resultater og konsekvenser de får.  

• Varighed – alt ændres ikke med samme tempo. Begivenheder kan eksempelvis skifte 

hurtigt, mens strukturer og mentaliteter ofte ændres langsomt (Pietras & Poulsen, 2011, s. 

74).  

Rüsen har udviklet fire forskellige typologier til at forstå, orientere sig og bruge historie. Han ser 

historiebevidsthed i sammenhæng med, hvad han betegner som narrativ kompetence, altså 

menneskets evne til at orientere sig og skabe mening i tid ved at skabe fortællinger. Ifølge Rüsen 

realiserer individets historiske bevidsthed sig ud fra fire forskellige måder:  

• Traditionelle type – fortid, nutid og fremtid ses som en sammenhæng, hvor fortællingerne 

om fortidens kulturelle mønstre, værdisystemer, kvaliteter og forpligtelser mm. bliver taget 

forgivet og anses for at være eviggyldige. De ses derfor som fundamentet for nutidens 

samfund – og bæres stort set uændret ind i fremtiden. Traditionerne forbliver derfor de 

samme ellers forandre sig blot langsomt. Udtrykket for traditionel historiebevidsthed er når 

det signalere permanent eller uforanderligt.  

• Eksemplariske type – fortiden tages ikke forgivet, men ud fra fortællinger om fortiden kan 

der udledes eksempler, regler og sammenhænge som stadig er gældende. Denne type findes 

i dagligdagens udtryk som ”historien viser, at …”, ”historien har lært os, at …”. 

• Kritiske type – denne type udfordrer de sammenhænge, der er mellem nutid, fortid og 

fremtid, som fremgår af den traditionelle og eksemplariske type. Man kan heri stille sig 

kritisk overfor fortællinger om fortiden, og forsøge at dekonstruere, lancere og skabe nye 

perspektiver.  

• Genetisk type – denne indeholder en forståelse af fortiden. Den fortalte historie om fortiden 

er relativ og en social konstruktion. Det indebærer altså accepten af, at der kan eksistere 

andre forståelser om fortiden (Pietras & Poulsen, 2011, s. 74, 75) 

Teoretisk grundlag 
Kendetegn for god undervisning - Hilbert Meyer 
Ifølge Meyer findes der forskellige kendetegn ved god undervisning. En af disse kendetegn er, at 

man finder en rød tråd og struktur i undervisningen, som er tydelig for både lærere og elever. Der 

bør være faste rammer, som tydeliggør hvad eleverne skal lære og hvorfor, samt hvad man 
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forventer af dem. Ligeledes skal man give eleverne lyst til at deltage i undervisningen, og skabe en 

kultur i klassen, hvor man ikke er bange for at deltage og stille spørgsmål. Hvis man tager disse 

hensyn mener Meyer, at eleverne får et bedre udbytte af undervisningen, hvis de ved og 

selvstændigt kan forklare, hvorfor de skal lære om et tema. Derudover er et godt kendetegn for god 

undervisning at man er i stand til at variere undervisningsmetoderne, for at fremme elevernes læring 

(Tonsberg, 2013). 

Det eksemplariske - Wolfgang Klafki 
Klafki er kendt for sine dannelsesteorier, og overvejelser som vedrører udvælgelse af indhold i 

undervisningen. Han har formuleret fem grundspørgsmål, han mente var almendidaktiske 

begrundelser for valget af indholdet. Disse fremgår herunder:  

• Emnets eksemplariske betydning – er det muligt for eleverne, at finde svar på 

problemstillinger i verden?  

• Indholdets nutidsbetydning for eleverne – hvilken betydning har arbejdet med dette emne 

for eleverne?  

• Indholdets fremtidsbetydning for eleverne – hvad kan det valgte emne betyde for eleverne i 

fremtiden?  

• Strukturen i det valgte indhold – hvordan er indholdet struktureret ud fra de ovenstående?  

• Tilgængelighed i undervisningen – er materialet let tilgængelig for eleverne? (Pietras & 

Poulsen, 2011, s. 239-240). 

Ifølge Klafki bør undervisningen bygge på det eksemplariske princip, hvor man bør tage hensyn til 

elevernes forudsætninger, og læringen bør grundlæggende forstås som opdagende (Pietras & 

Poulsen, 2011, s. 241).  

Spillefilm - Jens Pietras og Jens Aage Poulsen  

Spillefilm i undervisningen 

Spillefilm er historiske, når handlingen udspiller sig i en tid, som ligger forud for filmens tilblivelse. 

I spillefilm er fortællingen fiktiv, hvor man følger nogle personer, der handler i nærmere eller 

fjernere fortid. Spillefilm kan ligeledes være faktiske, hvor fremstillingen af disse er bygget på 

grundige kilder. Dette har betydning for, hvordan filmen eventuelt kan benyttes i undervisningen. 

Alle spillefilm bliver historiske over tid, og det kan være relevant, at benytte ældre filmklip i 

historieundervisningen. Historiske spillefilm skaber mentale billeder og fortællinger om en given 

periode i fortiden, og er således historiebevidstheds- og erindringsproducerende. Spillefilmens 
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historieskabende styrke overgår andre medier som dokumentarfilm og fagbogen, da film kan 

påvirke forestillingen om fx middelalderen eller andre perioder (Pietras & Poulsen, 2011, s. 194). 

Spillefilm – muligheder 

–Hvis en historisk spillefilm opfylder grundlæggende krav som troværdighed i miljø-, person-, 

konflikt- og løsningsskildring, kan den benyttes i historieundervisningen. Film kan illustrere et 

fortidigt miljø, anslå en stemning, skabe et tidsbillede, som understøtter elevens historieskabende 

forestillingsevne. I disse spillefilm hvor der bygges på historiske begivenheder, eller som foregår i 

en bestemt tidsperiode, der bestræber man sig for det meste efter, at anvende korrekte historiske 

kulisser og remedier. Derudover bærer skuespillerne tidstypisk tøj, tidens musik spilles og 

karakteristiske elementer fra den store historie bringes ind i scenen. Udviklingen i it-teknologien 

har gjort det muligt, at producere fantastiske, historisk livagtige og realistiske scener, som ligeledes 

er visuel informations- og vidensformidling. Dog kan spillefilm være overdramatiseret for at fange 

interesse, og det kan være medvirkende til at skabe en misforståelse om, hvordan det er foregået i 

fortidens historie, og derfor kan filmen miste troværdighed ift. at blive benyttet i undervisningen. 

Spillefilm taler først og fremmest til det emotionelle, og fanger modtageren bedre end en fagbog. 

Den kan være konfronterende og henlede opmærksomhed på noget og være motiverende. Pietras og 

Poulsen mener, at der ikke findes et medie, som har samme potential og styrke som spillefilm 

(Pietras & Poulsen, 2011, s. 197). 

Selvom spillefilm har særdeles mange styrker og muligheder findes der også begrænsninger ift. 

historieformidling. Begrænsningerne kan som nævnt bære præg af fordrejninger, for at fange 

interesse, men spillefilm kan ligeledes ikke vise fx grundlæggende økonomiske forhold, og da der 

skal være sammenhæng i en film, er den ikke egnet til at diskutere forskellige og alternative 

tolkninger af et fænomen, som der er med en fagbog (Pietras & Poulsen, 2011, s. 198). 

Hvordan integreres spillefilm i historieundervisningen? - Hans-Christian Christiansen 

Et af historiefagets vigtigste opgaver er ifølge Christiansen, at formidle tolkninger af fortiden. En 

lang række af kilder og situationer kan anvendes som bl.a. historiske romaner, tegneserier og 

levende billeder som har stor betydning for udviklingen af historiebevidsthed (Christiansen, 2016, s. 

1). I Danmark har brugen af spillefilm i undervisningen ikke haft stor opmærksomhed, før 

historikere begyndte at diskutere spillefilmens potentiale i 1970’erne som historisk kildemateriale 

og formidlingsmedie. Dette skyldtes, at den historiske fiktion først fik sit store gennembrud på det 

tidspunkt med serier som Familien Ashton og Holocaust. En af spillefilmens store styrker er, at den 
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kan hjælpe med at genskabe eller fastholde et aftryk af virkeligheden. Ses der en spillefilm hvor der 

er brugt nogle locations, som kendes fra egen hverdag så får spillefilmen et tag i mennesket og dets 

opmærksomhed. Det gør at man kan komme uden for fiktionen og ind i sin egen tankeverden 

(Christiansen, 2016, s. 2). Spillefilm som indgår i undervisningen, kan som historiefortælling 

tilbyde noget andet end fagbogen. I historiebogen kan man læse om levevilkår og fattigdom i den 

nære fortid, men når eleverne har set fx Bille Augusts filmatisering af Pelle erobreren lever de sig 

ind i fortællingen på en måde, der giver dem en helt anden forståelse for, hvad fx fattigdom gør ved 

folk, mener Christiansen. Eleverne kan ikke undgå at engagere sig følelsesmæssigt, og oplevelsen 

af de normer, idéer og tanker der præger tiden giver dem en forståelse af problematikken 

(Christiansen, 2016, s. 3). Det er dog vigtigt at pointere, at spillefilmen ikke kan erstatte 

historiebogen, men gennem spillefilmens metaforiske sprog stimuleres fantasien, og gennem 

visualisering og kausalitet gives der nye måder at forstå fakta på (Christiansen, 2016, s. 7). 

Nyere amerikanske undersøgelser har dokumenteret, at lærere på forskellige niveauer i skoleforløb i 

stigende omfang anvender spillefilm i historieundervisningen, og at de har en positiv effekt på 

elevernes forståelse af fortiden. På trods af det øgede brug af spillefilm i undervisningen er den 

overordnede pædagogiske målsætning med spillefilmen ofte blot ”at vise, hvad der skete”. Som 

Christiansen belyser i sin artikel, kan spillefilm også anvendes som en varieret primær og sekundær 

historisk kilde, hvis det bliver brugt på den rigtige måde. I en tid hvor viden om historie i høj grad 

indhentes fra forskellige medier, kan spillefilm i historieundervisning dels skabe viden og dels 

skabe kritiske færdigheder hos eleven. En spillefilm i hele sin længde vil optage en stor del af den 

samlede undervisningstid, og det er derfor værd at overveje, hvad formålet med spillefilmen er. Fx 

kan man benytte eksemplariske korte klip i belysningen af særlige temaer eller benytte spillefilm i 

sin fulde længde med de fordele, som det skaber ift. identifikation, indlevelse og refleksion 

(Christiansen, 2016, s. 8). 

Læringstrekanten – Knud Illeris 
Illeris definerer læring som ”enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig 

kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring” (Illeris, 

Indledning, 2006, s. 17). Illeris har demonstreret modellen læringstrekanten, som handler om 

læringens grundlæggende processer og dimensioner. Modellen beskrives nedenfor. 
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Samspilsprocessen og tilegnelsesprocessen 

Læringsforskning interesserede sig indtil 1980’erne kun for tilegnelsesprocessen, men i slutningen 

af 1980’erne begyndte der at komme væsentlige bidrag til, som pegede på, at læring er et socialt og 

samspilsmæssigt anliggende. Illeris mener, at det er afgørende for læringsforståelsen, at begge 

processer og deres indbyrdes samspil inddrages (Illeris, 2006, s. 35). Samspils- og 

tilegnelsesprocessen er to forskellige processer, der begge skal være aktive, for at man kan lære 

noget. Processerne foregår oftest samtidig, og det kan medføre, at man ikke opfatter dem som 

værende to forskellige. Dog kan de i nogle tilfælde fremgå delvist eller helt tidsmæssigt forskudt for 

hinanden. Den ene proces er som nævnt samspil, som foregår mellem individet og dets omgivelser. 

Det finder sted, mens individet er vågen, mens man kan være mere eller mindre opmærksom – her 

bliver opmærksomheden et vigtigt element for læringen. Den anden proces er som nævnt tilegnelse, 

og denne sker gennem de impulser og påvirkninger, individet får gennem samspilsprocessen. 

Tilegnelsen bærer ofte præg af de nye impulser og påvirkninger med resultaterne af en tidligere 

relevant læring, og på den måde får resultatet et individuelt præg (Illeris, 2006, s. 35). 

De forhold som er bestemmende for samspilsprocessen, er grundlæggende af samfundsmæssig og 

mellemmenneskelig karakter. De afhænger af omgivelsernes sociale og materielle beskaffenhed, og 

herigennem afhænger af tid og sted. Forholdene som er bestemmende for tilegnelsesprocessen, er 

grundlæggende af biologisk karakter. Disse forhold er er blevet dannet gennem den 

udviklingsproces, der er foregået over millioner af år, som har skabt mennesket som en biologisk 

art. Hjernen har især givet mennesket nogle gode og særlige læringsmuligheder (Illeris, 2006, s. 

36). 

I læringstrekanten er samspilsprocessen illustreret med en dobbeltpil mellem individ og 

omgivelserne. Omgivelserne som indeholder den ydre sociale og materielle verden, er det almene 

grundlag og det lærende individ er det specifikke tilfælde. På den måde fremtræder omverdens-

planet samt individ-planet, som Illeris mener indgår i enhver læreproces. Tilegnelsesprocessen 

fremgår ligeledes som en dobbeltpil, og tilegnelsesprocessen sker udelukkende på det individuelle 

plan. Dobbeltpilen betyder, at tilegnelsesprocessen altid omfatter både et indhold og en drivkraft. 

Indholdet er det, som der læres. Der skal altså være et læringsindhold, som der skal læres. Det 

indhold kan fx være viden, kundskaber, færdigheder, forståelse, indsigt, mening, holdninger osv. 

Det afgørende er heri, at læring altid har både et objekt og et subjekt – og det vil sige, at der er tale 

on nogen, der lærer noget, og tilegnelsen af dette er læringens indholdselement. For at tilegnelsen 
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kan finde sted, skal der være en drivkraft. Der skal en psykisk energi til, for at gennemføre en 

læreproces. Der skal altså være noget, som sætter tilegnelsesprocessen i gang og gennemfører den.  

Figurens dobbeltpil mellem individ og omgivelserne viser, at der er instanser, som på en integreret 

måde altid indgår i samspilsprocessen. Den anden dobbeltpil mellem indhold og drivkraft viser, at 

der i tilegnelsesprocessen altid indgår et samspil mellem indhold og drivkræfterne (Illeris, 2006, s. 

37-38). 

Læringens tre dimensioner 

I læringstrekanten indgår der tre dimensioner, som består af den indholdsmæssige og den drivkraft-

mæssige dimension, som primært handler om den individuelle tilegnelsesproces, og til sidst den 

samspilsmæssige dimension, der drejer sig om de samfundsmæssige og sociale sider af læringen. 

Indholdsdimensionen indeholder viden, tænkning, forståelse, hukommelse, erkendelse eller mere 

generelt, det som har med fornuften at gøre. Bredt defineret handler den indholdsmæssige 

dimension i læringen om det, som skal læres. Om indholdsdimensionen kan man sige, at den 

handler om viden, forståelse og færdigheder (Illeris, 2006, s. 41). I forbindelse med 

tilegnelsesprocessen er det nødvendigt, at der også indgår en drivkraft. Drivkraften udgør 

motivation, følelser og vilje. Den handler om den energi, som læringen kræver, og man engagerer 

sig grundlæggende i denne energi for at opretholde den mentale og kropslige balance. Fx 

usikkerhed, nysgerrighed eller udækkede behov kan give den enkelte lyst til at opsøge ny viden, 

forståelse eller færdigheder. Indholds- og drivkraftdimensionerne aktiveres altså samtidig, og på en 

integreret måde med impulser fra samspilsprocessen mellem individ og omgivelser. Det som der 

indholdsmæssigt læres af, er altid præget af det psykiske engagement, der har flyttet den mentale 

energi, som er nødvendig for at en læreproces kan finde sted. Det kan fx være en lystbetonet 

engagement eller en ærgerlig nødvendighed. En ny forståelse eller forbedret færdighed er 

medvirkende til, at det følelsesmæssige og motivationen og måske det viljemæssige mønster 

forbedres (Illeris, 2006, s. 41). 

Til sidst er der læringens samspilsdimension, der omhandler individets samspil med den sociale og 

den materielle omverden, som gør sig gældende på to forskellige niveauer. På den ene side det 

nære, sociale niveau – hvor samspilssituationen udspiller sig i fx et klasseværelse, og den anden er 

et overordnet samfundsmæssigt niveau, der sætter rammerne for samspillet. Samspilsdimensionen 

udgår handling, kommunikation og samarbejde. Disse er væsentlige elementer i den enkeltes 

udveksling og relation til omverdenen, og kan dermed forfremme den enkeltes integration i 

relevante sociale sammenhænge og fællesskaber. Samspilsdimensionen bidrager derfor til 
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udviklingen af den lærendes socialitet og evne til at engagere sig og netop fungere hensigtsmæssigt 

i forskellige former for socialt samspil mellem mennesker (Illeris, 2006, s. 41-42). 

Læringstrekanten omfatter altså to forskellige processer, en samspilsproces mellem individet og det 

omgivelser, og en indre mental tilegnelsesproces, hvorigennem de forskellige impulser fra 

samspillet integreres med resultaterne fra en tidligere læring. Derudover indeholder den indhold, 

drivkraft og samspil (Illeris, 2006, s. 43). Modellen fremgår i bilag 3.  

Motivation – Peter Büchner Hede 
Ifølge Hede er motivation drivkraften til al læring, og denne er medvirkende til, at mennesket har 

lyst til at lære noget nyt, og samtidig gør at det beskæftiger sig med noget, som det synes er 

meningsfuldt. Det er ofte i den enkeltes væremåde at motivationen kommer til synlighed, her ses 

det om det er fordybet og har fokus på opgaven, og om det kan opretholde motivationen i længere 

tid (Hede, 2014, s. 83-84). I forbindelse med motivationsteori kan der henledes til den amerikanske 

psykolog Harry F. Harlows studier, hans forskning har haft stor betydning for den måde, som man 

definerer motivation i dag. Ud fra hans forskning kan motivation deles op i to typer: 

Indre motivation – Den indre motivation opleves som en følelse af glæde, sammenhæng, interesse, 

fællesskab, mestring mm. Hvis man bliver udfordret med en følelse af indre motivation, så er der 

grundlag for, at man klarer udfordringen markant bedre end hvis man fx var tvunget til at deltage i 

udfordringen. Indre motivation er ofte det, som driver til at deltage i forskellige sammenhænge. 

Ydre motivation – Den ydre motivation opleves typisk som noget udefrakommende, som kan være 

belønning, præmier, bestikkelse eller i nogle tilfælde tvang. I nogle tilfælde kan det være særdeles 

effektivt at indføre belønning fx, da det kan give den enkelte en lyst og vilje til at deltage. Det kan 

være et grundlag til, at den enkelte på sigt kan opnå indre motivation, fordi personen bliver 

opmærksom på, at det er okay at deltage. Stram voksenstyring i undervisningen kan ligeledes 

fungere som en ydre motivationsfaktor, da det kan være motivationsfremmende for de elever, som 

har svært ved at lære uden den voksne fungerer som vejviser (Hede, 2014, s. 84-85). 

Analyse 
For at skabe en analyse af teorien i praksis inddeles analysen i tre dele, hvor den første omhandler 

en kvalitativ forundersøgelse igennem interview om historiefaget som helhed, derefter skabes en 

analyse af undervisningsforløbet om opdagelsesrejsende, og til sidst en efterbehandling af 

undervisningsforløbet gennem den kvantitative metode, spørgeskemaer. Den kvalitative 
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forundersøgelse gennem interview skal give et indblik i elevernes viden om opdagelsesrejsende og 

holdning til historiefaget. Analyseafsnittet har særligt fokus på elevernes læring og motivation set 

ud fra, hvordan spillefilm og medier fungerer i undervisningen. Interviewet og det evaluerende 

spørgeskema skaber en mulighed for at afdække elevernes syn og holdninger til historiefaget, 

hvorimod undervisningsforløbet foretages ud fra et lærerperspektiv. Ved at benytte et 

elevperspektiv og et lærerperspektiv skabes der bedre forudsætninger for, at der ikke opstår 

misforståelser og fejlfortolkninger om forløbet og faget. Som der nævnes i empiriafsnittet, kan det 

være svært at forholde sig objektiv, da man som observatør altid har et perspektiv på situationen. 

Eleverne kan derfor have et andet perspektiv på undervisningsforløbet, end det perspektiv jeg som 

lærer har. Derfor får eleverne mulighed for, at give deres meninger til kende og uddybe deres svar 

igennem spørgeskemaet, for at skabe en synlighed omkring deres holdninger til forløbet.  

Analyse af kvalitativ forundersøgelse – interview om opdagelsesrejsende 
Interviewet blev foretaget, for at skabe en grundlæggende viden om elevernes forståelse og 

holdning til historiefaget. Første spørgsmål handler om, hvad eleverne tænker når de hører faget 

historie. Hertil giver otte elever udtryk for, at de synes faget er okay, her udtaler nogle af dem, at 

”Det er sjovt nogen gange”, samt ”jeg synes, det er sjovere end tysk, men det kan også godt være 

kedeligt”. Blandt de resterende elever er meningen om faget meget blandet, en udtaler ”det er SÅ 

kedeligt. Jeg synes ikke det er spændende” og en anden siger ”jeg ved ikke rigtig hvad jeg synes om 

historie. Jeg er ikke så god til at følge med i timerne”. Derudover svarer eleverne generelt, at faget 

altid foregår i historiebogen, og at de synes det kan være meget kedeligt. Der er en stor enighed om, 

at faget ikke er varieret, og til et spørgsmål om, hvorfor en af eleverne ikke synes det er sjovt, 

svarer eleven ”fordi vi i andre fag laver mange andre ting, der laver vi plancher og ting hvor vi 

laver noget. Når vi bare læser hele tiden, så bliver jeg træt”. Dog er der nogle enkelte elever, som 

kommer med positiv respons til faget og bl.a. udtaler ”jeg synes det er spændende, at fordi det er 

noget der er sket i virkeligheden”. I interviewet blev eleverne spurgt om, om de kendte til temaet 

opdagelsesrejsende, samt hvad de ville synes om temaet til undervisningen. Hertil svarer de fleste, 

at de ikke ved hvad det handler om, men de synes det lyder spændende, fordi det er et ord som de 

kan forstå. For netop at finde frem til, hvordan man kunne skabe et undervisningsforløb, hvor 

elevernes interesse og motivation var i fokus, blev der stillet et spørgsmål om, om medier integreret 

i undervisningen ville være en god idé, og om de ville synes det var spændende i stedet for at 

benytte historiebogen. Hertil svarer de bl.a. ”JA! Må man bruge sin telefon så?” – ”Øh ja, men 

hvordan kan man gøre det?” – ”Hvad mener du med medier? Skal vi så se film eller hvad?”. Der 
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blev foretaget strukturerede observationer før undervisningsforløbet om opdagelsesrejsende blev 

planlagt, og disse klargjorde, at mange elever ikke var begejstrede og kedet sig i historiefaget. Disse 

interviews bekræfter, at observationerne om elevernes manglende interesse til faget er gældende. Få 

elever synes, at faget er spændende mens det generelt er udbredt, at det er et kedeligt fag, hvor der 

er manglende variation i undervisningsmetoderne. Ifølge Meyer skal man skabe et grundlag der 

giver eleverne lyst til at deltage i undervisningen, og det er vigtigt, at man skaber variation for at 

fremme elevernes læring. Eleverne reagerer positivt på idéen om at integrere medier i 

undervisningen, og derfor vurderes der, at det er en relevant mulighed, for at skabe variation og 

imødekomme eleverne, samt skabe en større motivation til historiefagets undervisning. Når man i 

undervisningen inddrager Bøe og Knutzens underholdende historiebrugsmetode, hvor man 

anvender film, medier, spil mm. som historiebrug, kan eleverne få en ny opfattelse af, hvordan man 

kan bruge historie, og metoden kan derfor være medvirkende til at give en forståelse af Pietras og 

Poulsens udtalelse ”Vi bruger historien til at orientere os og forstå og forklare forandringer – til at 

finde svar på, hvorfor det er blevet, som det er – og dermed opnå et kendskab til egne og 

omgivelsernes forudsætninger. Det danner grundlaget for at tage bestik af fremtiden og vores 

handlemuligheder”. Herigennem imødekommer man ligeledes Jeismanns definition af 

historiebevidsthed, hvor eleverne kan opleve samspillet mellem fortolkning og fortiden, 

nutidsforståelsen og fremtidsforventningen på en måde, som interesserer dem.  

Analyse af undervisningsforløb om opdagelsesrejsende 
Dette analyseafsnit vil omhandle det lærerfaglige perspektiv, hvor der tages udgangspunkt i 

foretagende observationer og elevernes svar i den kvalitative forundersøgelse. 

Undervisningsforløbet blev lavet ud fra de kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål som er 

nævnt under empiriafsnittet. Der tages udgangspunkt i Bøe og Knutzens underholdende 

historiebrugsmetode, hvor spillefilm er i fokus. Denne historiebrugsmetode skaber grundlag for, at 

eleverne kan opdage nye sider af sig selv eller livet, samt udfordre egen eller andres moral.  

I undervisningsforløbet om opdagelsesrejsende er det vigtigt, at forløbet har en sammenhæng 

mellem fortid, nutid og fremtid – hvor det ikke blot handler om opdagelsesrejsende i fortiden, men i 

stedet også giver eleverne et indblik i, hvad denne periode har medført nutiden, samt give eleverne 

en mulighed for at finde frem til et fremtidsperspektiv. Hvordan kan man i fremtiden være 

opdagelsesrejsende, og netop gøre nye opdagelser - her var fremtidsperspektivet, at opdagelserne 

kunne gøres ude i rummet. Der tages udgangspunkt i historiebevidsthedsvinklen teoretisk, da den 

benyttes til at finde frem til, hvordan historiebevidsthed udvikles hos eleverne. Her benyttes 
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Bergmanns type af historiebevidsthed forandringer, for at lære eleverne hvad der sker gennem 

menneskets handlinger, og for at vise at mennesket kan være historieskabende ligesom Columbus.  

Ifølge Rüsens fire forskellige typologier tages der udgangspunkt i den genetiske type, da formålet 

er, at give eleverne en forståelse for fortiden om opdagelsesrejsende, samt lærer dem at acceptere, at 

der findes forskellige forståelser af fortiden.   

Undervisningen startede med fortællinger om Christopher Columbus, og hans teori om at jorden var 

rund indtil starten af 90’erne, som blev understøttet af en kort animeret tegnefilm, for at give 

eleverne et visuelt billede af, hvad man troede der var rigtigt indtil starten af 90’erne. Efter dette 

klip blev eleverne præsenteret for, hvad historikere fandt frem til i slutningen af 90’erne. Folk 

havde angiveligt gået med den overbevisning om, at jorden er rund, og derfor var det ikke blot 

Columbus, som havde denne teori. Herigennem er historiebevidsthedens type om forandringer i 

fokus, da det viser eleverne, at mennesket kan være historieskabende og historien kan ændres med 

tiden, ved at man konstant tolker og analyserer nye kilder og beviser. Herefter blev de præsenteret 

for seks emner som afspejlede Columbus opdagelsesrejse, disse emner bestod af: søvej til Indien, 

støtte fra Spanien, Amerika, kolonier, sygdom og død, de indfødte og den nye verden. Eleverne fik 

hver tildelt en af emnerne med en tilsvarende tekst, som beskrev emnets indhold. Herefter skulle de 

lave en walk-and-talk øvelse, hvor de skulle gå rundt og fortælle hinanden hvad deres emne 

handlede om. På den måde blev eleverne præsenteret for de forskellige emner, uden at de behøvede 

at læse alle seks selv. Der blev derfor skabt en variation i stedet for, at de skulle læse det i 

historiebogen, som den almindelige historieundervisning primært plejede at forløbe. Dette er ifølge 

Meyer et grundlag for en god undervisning, da eleverne oplever variation i undervisningen.  

Herefter skulle hver elev etablere deres eget land på et A4 papir ud fra disse syv spørgsmål: 

1. Hvad vil du stille op med de rigdomme, der allerede var i området? 

2. Hvordan vil du beskytte dit land? 

3. Hvem skulle have lov at flytte til dit land? 

4. Hvordan vil du behandle de indfødte, der allerede boede i området? 

5. Hvordan vil du fordele land og rigdomme mellem de mennesker, som gerne vil bo i dit land?  

6. Hvem skulle have lov at bestemme i dit land? 

7. Hvordan tror du, at dit land vil se ud i dag?  

I undervisningen om Columbus og historien om jordens form, samt walk-and-talk øvelsen og den 

sidstnævnte øvelse indgår Klafkis grundspørgsmål, som skulle skabe almendidaktiske begrundelser 

for valget af indholdet. 
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Emnets eksemplariske betydning – det er i opgaverne muligt for eleverne, at finde et svar på 

opståede problemstillinger i forbindelse med emnet, da de fik tekster til rådighed og mulighed for at 

fordybe sig i den aktuelle viden om Columbus og opdagelsesrejsende.  

Indholdets nutidsbetydning for eleven – Betydningen af de stillede opgaver giver eleverne et indblik 

i, hvad historien har betydet samt gjort for verden i nutiden. Det giver dem en forståelse for, at 

lande er opstået ud af ingenting, og derfor har en længere historie bag sig. På den måde får eleverne 

et indblik i, at verden har forandret sig meget igennem årene. Det viser ligeledes, at mennesket er 

historieskabende.  

Indholdets fremtidsbetydning for eleverne – Emnet understøtter folkeskolens formålsparagraf, da 

det kan give eleverne lyst til at lære mere. Ved at skabe en synlighed omkring, at 

opdagelsesrejsende har opdaget lande i fortiden, kan eleverne få en interesse i, hvad der sker i 

verden nu, og om det er muligt at opdage nye ting i verden.  

Strukturen i det valgte indhold – Indholdet i undervisningsforløbet er struktureret på den måde, at 

eleverne skulle præsenteres for en historie om opdagelsesrejsende, for at skabe et grundlag til et 

undervisningsforløb, hvor eleverne herefter skulle arbejde med nogle tilsvarende emner. 

Fortællingerne og klippet fra filmen skulle give eleverne en indsigt i fortiden om 

opdagelsesrejsende, for at de skal få en forståelse af hvad historien i fortiden betyder for den nutid, 

de lever i. I undervisningsforløbet er der derfor skabt en struktur der gør, at eleverne først bliver 

præsenteret for fortiden, og derefter hvad historien betyder for nutiden, og det medfører at der 

opstår nogle fremtidsforventninger til, hvad der kan ske i fremtiden.  

Tilgængelighed i undervisningen – Det udvalgte materiale er let tilgængelig for eleverne, og det er 

let at anvende. Der er skabt fokus på, at eleverne ikke skal bruge meget tid på at læse osv. Fokus er, 

at eleverne selv skal tænke og være medvirkende til at skabe et land ud fra deres nye viden omkring 

opdagelsesrejsende.  

På den måde imødekommer undervisningsforløbet Klafkis eksemplariske princip, hvor der tages 

hensyn til elevernes forudsætninger og deres læring bliver opdagende, da de bliver inddraget og det 

ikke blot er tavleundervisning, hvor eleverne ikke selv bliver inddraget synderligt.  

 

Efter eleverne havde gennemført øvelsen om deres eget land, var der blevet skabt et grundlag for, at 

der kunne inddrages spillefilm i undervisningen, for at skabe en synlighed og visualitet til historien 

om opdagelsesrejsende. Den udvalgte spillefilm 1492 – Erobring af paradis af Ridley Scott er 

historisk og faktisk, da den er baseret på grundige kilder. Denne film er medvirkende til at skabe 
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mentale billeder og fortællinger fra perioden, og dette kan være medvirkende til at påvirke 

elevernes forestilling om perioden. I filmen indgår der nogle barske eksempler, hvor fx en indianer 

får hugget hånden af, fordi han ikke har fundet noget guld. Det gøres for, at de andre bliver 

forskrækkede og arbejder hårdere for at finde guld. Denne episode i filmen er medvirkende til at 

vække stærke følelser hos eleverne, da de bliver forskrækkede over, at virkeligheden var så barsk 

dengang. I situationen blev filmen sat på pause for at skabe en dialog og forståelse af, hvorfor det 

skete i filmen, for at eleverne skulle føle sig trygge til at forsætte med filmen. Spillefilmen har gode 

muligheder for, at skabe en troværdighed til den historiske begivenhed, da der anvendes korrekte 

kulisser og remedier, og derudover anvender skuespillerne tøj som passer til tidsperioden. Det er 

vigtigt, at have med i sine overvejelser at spillefilm har styrker og begrænsninger. I denne spillefilm 

fremtræder Colombus som en rigtig god mand, som hele tiden træffer de rigtige beslutninger. Dette 

kan være en bevidst fordrejning for at skabe en god spillefilm og en god forståelse af Colombus.  

 

Ifølge Pietras og Poulsen tilbringer eleverne i denne alder meget tid med diverse skærmmedier. Ved 

at anvende spillefilm i forløbet imødekommes elevernes interesse, fordi det er noget som er præget 

af den indre motivation. Christiansen nævner at historiefagets vigtigste opgave er, at formidle 

tolkninger af fortiden. Ved at anvende denne spillefilm, opnår eleverne en historiebevidsthed 

omkring fortiden. Som han nævner kan eleverne læse om historien i deres historiebøger, men når de 

fx har set en spillefilm, så lever de sig ind i fortællingen på en måde, der giver dem en helt anden 

forståelse for, hvad emnet gør ved historien. Han mener, at eleverne ikke kan undgå at engagere sig 

følelsesmæssigt. I forløbet anvendes der spillefilm for at skabe et læringsrum, som ikke blot handler 

om, at eleverne skal læse i deres historiebog. Dog er det ifølge Christiansen vigtigt, at historiebogen 

ikke erstattes fuldstændig af spillefilm. Derfor anvendes der også andre øvelser i forløbet, som ikke 

direkte er, at eleverne skal læse i historiebogen, men det anvendes andre metoder end spillefilm. 

Han nævner ligeledes, at det er vigtigt at have for øje, at en spillefilm optager en stor del af 

undervisningen, og i dette sammenhæng vises filmen i eksemplariske korte klip, for netop at 

udnytte undervisningen ved både at anvende spillefilm, men også ved at anvende øvelser og dialog 

med eleverne, som giver dem en forståelse og viden inden for historie.  

 

Ifølge Illeris sker læring i enhver proces, og kigger man nærmere på læringstrekanten, så er 

samspilsprocessen og tilegnelsesprocessen aktive på samme tid i forløbet. Samspillet opstår, da 

eleverne bliver præsenteret for det nye læringsrum, som de ikke er vant til at begå sig i. Spillefilm 
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og andre arbejdsmetoder tages i brug, og individet danner nye indtryk af dette. Omgivelserne i 

forløbet er derfor medvirkende til at skabe samspilsprocessen, og dette leder videre til 

tilegnelsesprocessen som sker, da eleverne får nye impulser og påvirkninger gennem spillefilmen, 

som skal bearbejdes. Da eleverne indeholder individuelle færdigheder og forståelser, vil det 

automatisk føre til, at læringsprocessen kan have forskellige udfald fra elev til elev, selvom de 

bliver præsenteret for det samme materiale.  

Ift. de tre dimensioner, så består den indholdsmæssige dimension i dette tilfælde af, hvilke 

færdigheder og forståelser, samt viden den enkelte elev indeholder.  

Indholdsdimensionen skulle give eleverne indsigt, sammenhæng, mening, forståelse og overblik 

over tiden med opdagelsesrejsende. For at opnå dette blev der anvendt forskellige arbejdsmetoder, 

hvor spillefilm blev anvendt, samt walk-and-talk øvelse osv. Gennem dette skulle eleverne opnå 

viden, færdigheder og forståelse for hvordan og hvorfor at opdagelsesrejsende har så stor betydning 

for historien. Det var derfor vigtigt, at eleverne fik en forståelse af, at verden ikke blot altid har 

været som den er i dag, men at der ligger en historie bag. Herigennem skulle eleverne gerne opnå en 

viden, tænkning, forståelse, hukommelse og erkendelse.  

For at eleverne kunne tilegne sig viden, forståelse og færdigheder var det altafgørende, at der lå en 

drivkraft bag som udgør motivation, følelse og vilje. Det var altså vigtigt, at eleverne havde den 

energi og motivation, som kræver for at de kunne engagere sig i undervisningen og forstå historien 

om opdagelsesrejsende. Det som specielt fungerede, som en drivkraft i forløbet var, at elevernes 

interesse blev imødekommet, og der blev skabt en undervisning på baggrund af hvad eleverne 

havde svaret i spørgeskemaerne omkring undervisningen. Ligeledes blev der anvendt spillefilm, 

som henvender sig meget til de unge nu om dage, da de til dagligt benytter sig meget af diverse 

medier. Det var ligeledes en motivationsfaktor, at eleverne kunne få et visuelt billede af historien 

om opdagelsesrejsende, som gjorde at de kunne engagere sig følelsesmæssigt, samt forstå hvordan 

verden er blevet som vi kender den i dag.  

Samspilsdimensionen i undervisningsforløbet udspiller sig, da eleverne skal indgå i et samspil med 

hinanden, hvor de skal fortælle og formidle viden til hinanden. Efter spillefilmen blev der skabt en 

dialog, og der fik eleverne mulighed for at fortælle hvad de havde oplevet, samt hvordan de havde 

forstået nogle ting, og på den måde indgår hele klassen i et samspil med hinanden. På den måde kan 

man sige, at i undervisningsforløbet bliver der skabt handling, kommunikation og samarbejde 

mellem lærer og elever. Dette kunne ligeledes være medvirkende til at styrke den enkelte elevs 
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sociale integration, da de skulle indgå i et samspil med alle eleverne, og derved også blev nødt til at 

snakke med nogle af de elever, som de måske ikke snakker meget med normalt.  

 

I forlængelse af Illeris læringstrekant, som også indeholder motivation er det relevant, at gå mere i 

dybden om motivation, da dette er grundlæggende for, at eleverne lærer noget ved forløbet. 

Motivationen kan give eleverne lyst til at lære noget nyt, da de kan blive bevidste om, at historie 

faktisk er spændende og ikke blot kedelig, som det ofte omtales mellem unge i nutiden. I forløbet 

var det tydeligt, at nogle af eleverne var drevet af indre motivation, da de udviste en følelse af 

glæde, interesse og mestrede opgaverne flot. Dog var der også flere elever, som havde brug for den 

ydre motivation, hvor der var stram voksenstyring og klare rammer og krav til forløbet.  

Igennem forløbet var det tydeligt, at der skete en forskel med eleverne, og flere af de demotiverede 

elever endte med at være mere styret af indre motivation, og fik en større interesse for historiefaget, 

da det ikke blot handlede om undervisning i historiebogen. Dette kan måske skyldes, at disse elever 

har fået en bedre forståelse af historie end hvad de lærte fra historiebogen.  

Analyse af kvantitativ undersøgelse – spørgeskema om undervisningsforløbet 
Efterbehandlingen af undervisningsforløbet består af et spørgeskema, som skal give et indblik i 

elevernes udvikling med henblik på historiebevidsthed, motivation samt betydning af fortidens 

hændelser. I dette afsnit præsenteres elevernes svar, og vil blive sat i sammenhæng med den 

kvalitative forundersøgelse samt mit lærerfaglige perspektiv på elevernes udvikling i forløbet.  

På trods af at eleverne ikke havde stor kendskab til undervisningsmetoden med spillefilm, så viser 

spørgeskemaerne, at dette har haft en god effekt på elevernes læring. Til det første spørgsmål om 

hvad der har været godt ved undervisningen om opdagelsesrejsende svarer størstedelen af eleverne, 

at det har været spændende og sjovt, at se film om Colombus. Dertil svarer en af eleverne ”Vi har 

fået lov til at se nogle filmklip om Colombus, det var meget sjovt. Det var også sjovt, at vi skulle 

lave vores eget land, hvor vi skulle søge informationer på vores telefon, og fortælle det til de 

andre” – dette viser, at eleven er blevet indre motiveret i undervisningen, da eleven udtaler at det 

har været sjovt. Derudover var der bred enighed om, at undervisningen havde været bedre, fordi de 

ikke havde arbejdet så meget med historiebogen. Til spørgsmål fire om hvad eleven har lært ved at 

se spillefilmen, svarer flere af eleverne ”hvordan det var i gamle dage” og ”hvordan verden er 

blevet opdaget af mennesker”, dette viser, at eleverne har opnået historiebevidsthed. Til spørgsmål 

fem som omhandler, hvad eleven synes der skal anvendes i fremtiden i undervisningen svarer bl.a. 

en af eleverne ”meget mere film. Det synes jeg var spændende, og så også mere hvor vi selv skal 
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finde svar med vores mobiler, og så fortælle det videre til hinanden” – hertil er det tydeligt, at flere 

af eleverne har fundet disse metoder interessante og er motiveret for, at anvende dem i 

historieundervisningen fremover. Dette kan derfor være et godt grundlag til, at man kan skabe en 

større interesse fremover i faget. Gennem dette forløb har det været tydeligt, at eleverne har fået en 

større historiebevidsthed, da de er blevet mere bekendte med fortiden, nutiden og fremtiden. 

Gennem det visuelle i spillefilm har de fået en anden indsigt i, hvordan historien har foregået, og 

ligeledes hvad fortiden har betydet for den verden, som vi lever i. Ud fra Illeris læringstrekant, så 

har eleverne opnået en ny viden, og de er blevet motiveret til den fortsatte historieundervisning, da 

deres interesser er imødekommet. De har skabt individuelle læringsprocesser, hvor eleverne har lært 

mere om historie, samt at historie ikke blot er et kedeligt fag, hvor de kun skal beskæftige sig med 

historiebogen. Dette kan i sig selv være et grundlag til, at eleverne fremover imødekommer faget.  

 

Overordnet set kan der vurderes, at undervisningsforløbet skabte mulighed for, at kunne kvalificere 

elevernes historiebevidsthed, og dermed gav dem et faktuelt læringsudbytte, hvor de ligeledes blev 

motiverede for faget. Dette skyldes at elevernes interesse kom i fokus, hvor der blev anvendt 

spillefilm, samt at eleverne selv fik lov til aktivt at tilegne sig ny viden gennem deres 

informationssøgning. Det var tydeligt, at eleverne trives i arbejdsmiljøet, hvor de fik lov til selv at 

arbejde fremfor almindelig tavleundervisning. Eleverne opnåede til dels de tre nævnte 

kompetencemål, da eleverne kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder, og de kan 

med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkning af 

fortiden. Til sidst har eleverne lært at perspektivere til egne og andres historiske fortællinger i tid og 

rum.  

Diskussion  
Ud fra folkeskolelovens §1 stk. 2, så skal der i folkeskolen udvikles arbejdsmetoder og rammer, 

som skaber oplevelser og virkelyst. Derudover skal man give eleverne kundskaber og færdigheder, 

som forbereder dem til videre læring og uddannelse. Men er det muligt, at opfylde disse krav i 

historiefaget? Som tidligere nævnt, så indeholder historiefaget ikke megen tid på elevernes 

skoleskema, da faget blot har 360 timer fordelt over elevernes skolegang fra 3-9 klasse. På trods af 

at faget har færre timer end fag som fx tysk og fransk, som også er fag eleverne først får senere i 

deres skolegang, så skal der stadig nås et pensum i historiefaget. Samtidig med at pensum skal nås, 

så skal der altså være fokus på at skabe metoder og rammer, som udvikler eleverne, og derudover 
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skal elevernes historiebevidsthed og identitet styrkes gennem faget. Praksiserfaring viser, at 

eleverne i udskolingen ikke er særlig motiverede for historiefaget, og som nævnt i spørgeskemaet, 

så udtaler nogle af eleverne, at det er kedeligt at beskæftige sig med historiebogen. Mange elever 

forbinder historiefaget med noget negativt og kedeligt, og det medfører demotiverede elever, som 

ikke er interesserede i at følge med og lære i faget. Kan man styrke elevernes historiebevidsthed, 

hvis ikke eleverne er motiverede for faget? Her nævner Hede blot den indre og ydre motivation, 

men han benævner ikke at det er muligt slet ikke at være motiveret. Hvilken betydning kan det 

have, når eleverne er demotiverede? Og hvordan griber man det an? Dette kan man forholde sig 

kritisk til, da motivation ikke altid er til stede. Desuden kan der diskuteres hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt, at historiefaget ikke indeholder flere timer på elevernes skemaer, da det er et fag, 

som udvikler elevernes historiebevidsthed og viden omkring samfundet og omverdenen. 

Historielærer kæmper med, at eleverne ikke er motiverede, og samtidig skal de udarbejde metoder 

og rammer, som skaber større interesse for faget. At der skal skabes arbejdsmetoder og rammer er 

meget relevant, men hvad hvis der ikke er tid til netop at skabe disse rammer, når man også skal nå 

et pensum på de få rådighedstimer. Ifølge vejledning for faget historie, så kan it og medier med 

fordel anvendes i faget, da det indeholder en række muligheder, der kan bidrage positivt til 

elevernes læring. Men it og medier er to egenskaber, som optager meget tid i undervisningen, 

selvom det imødekommer elevernes interesse mere end historiebogen. Hvordan skaber man en 

balance mellem at anvende dette, historiebogen og samtidig skaber arbejdsmetoder og rammer, når 

der allerede er en stram tidsplan i forvejen? Der bliver skabt svære forudsætninger for 

historielærerne, da arbejdet med elevernes motivation kan være ganske krævende i sig selv. Så hvis 

man ønsker at skabe motivation og interesse hos eleverne, så betyder det, at det faglige indhold 

højst sandsynlig bliver begrænset betydeligt i historiefaget. Men er det ikke vigtigt, at eleverne 

bliver mere motivere og får en positiv forståelse af faget? For at skulle opnå alle de opstillede mål 

ville det være relevant, at der blev kigget nærmere på timeantallet og ressourcer ift. at opnå målene 

og skabe oplevelse, fordybelse og virkelyst i historiefaget.  

Konklusion/perspektivering 
Ud fra ovenstående konkluderes der, at spillefilm fungerer som et motivationsfremmende middel 

ift. historieundervisningen. Spillefilm er medvirkende til at kvalificere elevernes historiebevidsthed, 

da der bliver skabt et visuelt indtryk af historiens fortid-, nutids- og fremtidsforståelse, og på den 

måde kan elevernes negative scenarier om historiefaget blive nedbrudt betydeligt. Der konkluderes 
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at det var en god forudsætning, at skabe forløbet i historiefaget ved bl.a. at tage hensyn til Meyers 

kendetegn ved god undervisning, hvor der blev skabt variation, da det var medvirkende til at 

fremme elevernes læring. Variationen i denne sammenhæng fungerede hensigtsmæssigt, da 

eleverne oplevede en variation i historiefaget fra at anvende historiebogen til at afprøve andre 

arbejdsmetoder og spillefilm i undervisningen. På den måde blev elevernes læring fremmet, da de 

blev interesserede og oplevede historiefaget fra en anden vinkel. Derudover konkluderes der, at man 

som historielærer skal kunne skabe arbejdsmetoder og rammer for undervisningen, som gør at 

eleverne får lyst til videre læring og uddannelse. For at kunne gøre dette er det aktuelt, at man som 

historielærer strukturerer sin forberedelsestid, da der ikke er meget tid til rådighed til at opnå 

pensum og skabe arbejdsmetoder og rammer, som netop motiverer eleverne til at være interesseret i 

historiefaget. Dog kan man forholde sig kritisk over for spillefilm i undervisningen, da det optager 

meget tid af den gældende undervisningstime. Derfor er det langt mere funktionelt, at man 

fremviser eksemplariske klip fra en film, og derefter skaber en dialog med eleverne om klippets 

elementer. Herigennem styrkes elevernes historiebevidsthed, da man løbende får gennemarbejdet 

informationerne, som filmen giver. Eleverne får her mulighed for at stille spørgsmål løbende, og de 

mister formentlig ikke interessen eller glemmer deres spørgsmål, som hvis de skulle vente til, at 

filmen var færdig. Derfor konkluderes der, at det er relevant at anvende Klafkis teori om det 

eksemplariske, da man skal være opmærksom på hvilket materiale man udvælger til 

undervisningen. Derfor er det vigtigt, at man finder relevante klip fra spillefilm, som indeholder 

væsentlige problemstillinger, der bagefter kan give eleverne mulighed for at finde svar og klarhed 

om historien.  

Overordnet set konkluderes der, at for at styrke elevernes historiebevidsthed og motivation i 

historiefaget er det væsentligt at anvende spillefilm i undervisningen, men dog skal de anvendes på 

en begrænset måde, så det ikke overtager hele undervisningen. Man skal derfor udvælge sit 

materiale med omhu, og skabe dialog og debatter med eleverne, for netop at skabe variation og 

fremme deres læring. Ved at imødekomme elevernes interesse ved at anvende spillefilm, bliver der 

skabt bedre forudsætninger for at kvalificere elevernes historiebevidsthed og motivation til faget.   

 

Ud fra dette BA-projekt kan der perspektiveres til, at det kunne være relevant at beskæftige sig med 

rollespil og dets betydning for elevernes motivation og historiebevidsthed. På den måde kunne 

eleverne opleve at være aktive, og få en fiktiv indflydelse på historien i rollespillet. Undervejs i 

forløbet har eleverne mulighed for at blive bevidste om at de handlinger og beslutninger de tager, 
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har konsekvenser for historien, og disse kan sammenlignes med fortidens handlinger og 

beslutninger. 
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Bilag 1. Undervisningsplan 
	

Dag Aktivitet Materiale
(r) 

Læringsmål Tegn på  læring Færdigheds og 
vidensmål 

Mandag 
2 lektioner 

Intro til emnet 
Opdagelsesrejesende 
Med fokus på 
Christopher 
Columbus. 
 

• Classic 
Cartoons om 
Christopher 
Columbus 

• Walk and 
talk 

• Mit eget land 

Udprint 
fra 
Historiefa
get.dk 
 
Youtube.c
om 
 
Linjeret 
A4 papir 

Eleven tilegner 
sig viden om 
Christopher 
Columbus. 
 
Eleven kan 
læse, forstå og 
viderefortælle 
informationer 
fra en kort tekst. 

Eleven bruger 
viden om 
Christopher 
Columbus til at 
udføre opgaver i 
undervisningen. 
 
Eleven kan 
formidle viden 
til en anden 
elev. 

Eleven kan 
bruge 
kanonpunkter til 
at skabe 
historisk 
overblik og 
sammenhængsf
orståelse. 
 
Eleven har 
viden om 
kanonpunkter
  
 
 
Eleven kan 
bruge digitale 
medier og andre 
udtryksformer 
som kilde til at 
beskrive 
fortiden. 
 
 
Eleven har 
viden om 
personer og 
hændelser, der 
tillægges 
betydning i 
historien. 
 

Mandag 
2 lektioner 

Projektorienteret 
arbejde med andre 
opdagelsesrejsende 
fra samme periode. 
 

• Hernan 
Cortes 

• Vasco da 
Gama 

• Marco Polo 
• Magellan 
• Amerigo 

Vespucci 
• Jaques 

Cartier 
 
Alene: finde 
informationer om en 
opdagelsesrejsende. 
Gruppe: 
sammenligne info og 
lave en fælles liste. 
Gruppe: Formidle 
den viden man har 
om sin 
opdagelsesrejsende 
til de andre grupper. 
 

Ipad eller 
mobil 
telefoner 
A4 papir 

Eleven har 
viden om andre 
opdagelsesrejse
nde 
 
Eleven kan 
finde 
informationer 
på internettet 
om 
opdagelsesrejse
nde 
 
Eleven kan 
formidle sin 
viden til andre 
elever. 

Eleven kan finde 
informationer på 
nettet og benytte 
dem. 
 
Eleven kan 
forholde sig 
kritisk overfor 
informationer på 
internettet. 
 
Eleven kan 
deltage aktivt og  
formidle og lytte 
til andre elevers 
informationer. 
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Mandag 
2 lektioner 

Se uddrag fra filmen 
”1492 Erobring af 
Paradis” 

Filmen ” 
1492 
Erobring 
af 
Paradis” 

Eleven bruger 
film som 
historisk kilde. 
 
Eleven kan 
udlede viden fra 
et visuelt medie. 
 
Eleven kan 
forholde sig 
kildekritisk til 
filmen 

Eleven byder 
ind med 
relevante 
overvejelser i 
samtalen om 
filmenes 
brugbarhed som 
historiske kilder. 
 
Eleven kan 
benytte sig af 
den viden eleven 
modtager fra 
mediet 
 
Eleven stiller sig 
kritisk overfor 
informationer 
fra spillefilmen. 
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Bilag 2. Interview før undervisningsforløb om opdagelsesrejsende 
1. Hvad tænker du, når du hører faget historie?  

2. Hvordan plejer undervisningen at foregå i historie?  

3. Kan du lide den måde det foregår på?  

- Hvorfor – hvorfor ikke?  

4. Hvilke ting kan du godt lide ved historie?  

5. Hvilke ting kan du ikke lide ved historie?  

6. Hvad ved du om opdagelsesrejsende? 

7. Ved du hvad der skete i perioden 1490-1520?  

- Hvis ja, hvad skete der?  
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Bilag 3. Spørgeskema efter undervisningsforløb om 
opdagelsesrejsende 
 
1: Hvad har været godt ved historieundervisningen om opdagelsesrejsende? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2: Hvad kunne have været bedre? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3: Hvordan har det været at bruge spillefilm som materiale frem for at anvende en bog? 

- Hvad var godt ved at bruge spillefilm? 

- Har i set film i historie før? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4: Hvad har du lært ved, at have set en spillefilm i historieundervisningen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Hvad ville du gerne have at der blev brugt mere af i undervisningen? (Bog? Film? Osv.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilag 4. Knud Illeris – Læringstrekanten 
	
	

	


