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Indledning  

”Hvorfor skal vi lære det? Det er fortid” er en sætning man som historielærere måske vil støde ret 

ofte på. ”Hvorfor skal man have historiefaget i folkeskolen, når det alligevel handler om gamle 

dage?” Mange af eleverne kan sidde med lignende tanker, hvilket kan have en tydelig effekt på de-

res motivation for historiefaget.  

Flere undersøgelser viser, at elever mister interesse og lysten til historiefaget, og at det nemt bliver 

kedeligt. Historiedidaktikerne Jens Pietras og Jens Aage Poulsen har i bogen Historiedidaktik – fra 

teori til praksis fremhævet en undersøgelse, hvor elever på 7.-9. klasse har angivet, hvor godt de kan 

lide historiefaget sammenlignet med andre fag (Pietras & Poulsen, 2011, s. 115). Derudover frem-

hæves en undersøgelse, som viser, at elevernes interesse for historiefaget især er faldende efter 4. 

klasse, men så at sige først stiger igen ved udgangen af 9. klasse (Pietras & Poulsen, 2011, s. 114). 

Derfor finder jeg det vigtigt, at man som lærer skal arbejde for at vedligeholde deres motivation og 

interesse for faget, som eleverne muligvis havde i de mindre klasser og frem. Jeg vil derfor i føl-

gende opgave belyse hvilke effekt man ved valg af bestemte og varierende undervisningsformer har 

på elevernes motivation og læring. Min undring går på, hvordan eleverne ser på varierende under-

visning i historiefaget. Med varierende undervisning mener jeg variation både i forhold til lærerens 

valg af måden at formidle et stof på, men også hvad læreren vælger af materialer og emner, og hvad 

disse bliver besluttet og valgt på baggrund af. Hvad siger undervisningen eleverne? Ser de nogen 

læring, som kan videreudvikle dem, eller ser de det som noget, som ’bare’ skal læres, overstås og 

måske endda glemmes, fordi de ikke føler, at det vedkommer dem. Med udgangspunkt i ovenstå-

ende problematikker har jeg udarbejdet en problemformulering, som lyder således:  

 

Problemformulering  

Hvordan kan man som historieunderviser gennem valg af undervisningsformer samt valg af emne 

øge motivationen hos eleverne i historiefaget?  

 

Jeg vil undersøge, hvordan man gennem valg af undervisningsformer og valg af emne, kan øge mo-

tivationen hos den enkelte elev. Her vil jeg have stor vægt på, at man tilrettelægger en undervisning, 

der let kan være tilgængelig for alle typer elever. Her er det vigtigt, at man kender sine elever, netop 
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for at skabe en undervisning der akkurat tilpasser deres forudsætninger, behov og interesser 

(Tomlinson, 2007, s. 24).  

Hvorfor jeg netop vil undersøge dette er, at jeg gennem mine praktikforløb og arbejde som lærervi-

kar har erfaret, at mange elever ikke er bevidste om, hvad historiefaget skal lære eleverne, og hvad 

historie egentlig er. Det er vigtigt, at man lærer eleverne, hvad faget går ud på, i stedet for, at ele-

verne tror, at historie ’bare’ er en videre formidling af datidens folk og verden, netop for at udvikle 

elever til at blive historieskabende samt demokratiske borgere jævnfør Folkeskoleloven§1, tk. 3 

((UVM), 2013).  

Alle elever har ikke samme interesser, og derfor kan det være en udfordring for læreren at 

vælge/fravælge tilpassende undervisningsstof.  Men udover interesser, er der også forudsætninger 

og behov, som skal haves for øjets rækkevidde for at kunne give eleverne bedst mulig læring samti-

dig med at arbejde for deres motivation.  

Undersøgelsen af min problemformulering sker på veksling mellem min egen -og andre historieun-

derviseres erfaring og tilgang, hvilket vil blive belyst gennem et interview, hvor jeg vil illustrere en 

sammenligning af dette. Denne sammenligning vil være baseret på elevernes aktive deltagelse, hvor 

vurderingen er evalueret ud fra at alle tre klasser er undervist i det samme emne, men på forskellige 

vis. Jeg har valgt at interviewe to historielærere samt to elever fra hver klasse, hvor historieunder-

visningen bliver udført på hver deres måde, med hver deres understøttende forklaring. Hvorfor jeg 

netop har valgt at gøre brug af kvalitativ metode er, at det er vigtigt for mig, at komme ind til et 

hvad, hvorfor og hvordan hos både den enkelte lærer og elev, netop for at kunne besvare min pro-

blemformulering bedst muligt (Birkmann & Tanggaard, 2015, s. 31). Derudover har jeg observeret 

undervisningen, for også selv at kunne se, hvad læreren faktisk gør, og hvordan det virker på ele-

verne.  

  

Læsevejledning  

Inden man sætter arbejdet med forøgelse af elevernes motivation i gang, er det vigtigt lige at gøre 

rede for, hvordan man vil definere begrebet motivation. For at definere begrebet motivation vil min 

teoridel indeholde følgende: jeg vil gøre brug af artiklen ”Selvopfattelse og motivation – Om betyd-

ningen af selvopfattelse i teorier om motivation” af professoren Einar M. Skaalvik. Derudover vil 

jeg gøre rede for de mange omgivelser, som kan have en påvirkning på motivationen hos eleven. 
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Her vil jeg gøre brug af cand.pæd. Kirsten Rosholm, hvor hun i sin artikel ”Relationer” betoner be-

tydningen af relationer mellem lærer-elev i forhold til elevens motivation og mestring i skolen, samt 

vil jeg gøre brug af Thomas Nordahls bog ”Eleven som aktør”, hvor han på samme måde gøre rede 

for vigtigheden for elevens skolesucces sker gennem gode relationer. Derudover vil jeg gøre rede 

for bemærkelsen af valg af undervisningsformer herunder differentiering i forhold til motivation hos 

eleverne. Her vil jeg bl.a. anvende historiedidaktikerne Jens Aage Poulsen og Jens Pietras med bo-

gen ”Historiedidaktik”, Lise Kvande og Nils Naastad med bogen ”Hva skal vi med historie?” samt 

didaktikeren Carol Ann Tomlinson med artiklen ”Differentierings elementer” og Spencer Kagan og 

Jette Stenlev med bogen ”Cooperative Learning”.  

Efterfølgende vil jeg præsentere emnet og undervisningen som er blevet udført af de interviewede 

lærere, hvor undervisningen foregik i hver deres klasse, med en skitse af deres undervisningsplan 

hertil. På baggrund af de to forskellige undervisningsformer, vil jeg frembringe en bearbejdet ana-

lyse, hvor jeg løbende vil komme med forslag til hvad man eventuelt kunne have gjort anderledes, 

netop for at komme frem til det ønskede resultat. Dette vil jeg bl.a. gøre ved hjælp af det redegjorte 

lovstof med tilknytning til min egen praksiserfaring.  

Afslutningsvis vil jeg i forlængelse af min analyse, belyse en kritisk diskussion af mine resultater 

og metoden som er anvendt hertil. Hertil vil jeg kort konkludere for min problemformulering, samt 

mulige løsningsforslag.   

 

Teori og lovstof  

I dette afsnit vil jeg frembringe historiefagets vigtighed, samt hvordan der kan undervises i faget. 

Jeg vil kort gøre rede for to typer undervisningsformer; den ene er, at man følger grundbogen for 

punkt til prikke, og den anden, hvor man går ind og konstruere eller rekonstruere en bog/undervis-

ningsforløb. Derudover vil jeg belyse, hvor vigtigt valg af emne kan være netop for at øge elevernes 

motivation.  

Som historielærer er der mange elementer man kan vælge at tilrettelægge sin undervisning ud fra. 

Den nemmeste – som måske også er den der er mest anvendt, er, at man følger indholdet i grundbo-

gen (Pietras & Poulsen, 2011, s. 138), der stort set også tilpasser mængden af indholdet for kanon-

punkterne i faget. At man gør brug af en grundbog er ikke nødvendigvis lig med en omgang ven-
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strehåndsarbejde, men det kan nemt gå hen og blive meget ensartet undervisning, hvilket oftest re-

sulterer i, at undervisningen virker kedelig for eleverne. I en undersøgelse, hvor elever på 7.-9. klas-

setrin skulle vurdere hvor godt de kunne lide historiefaget sammenlignet med andre fag vises der, at 

historiefaget ikke er det mest populære fag, hvortil en af begrundelserne har at gøre med tilrettelæg-

gelsen af undervisningen, som Pietras og Poulsen har kaldt >>læs og forstå tilgang<< (Pietras & 

Poulsen, 2011, s. 115).  

Det er vigtigt, at man kender sine elever. Ved at være fast historielærer i en klasse, vil det uden tvivl 

lukke op for flere veje til at tilrettelægge en undervisning der tilpasser elevernes forudsætninger og 

behov. Men at kende sine elever, betyder ikke kun at man ved hvor Lasse, Ali, Sandra og Louise 

sidder, eller hvor dygtige de er til at sætte komma, eller at Nadia skal til elevrådsmøde hver fjerde 

uge i historietimen. At kende sin elever vil også sige, at man ved hvad eleverne interesserer sig for, 

er de enebørn, hvor kommer forældrene fra, læser de aviser, hvilken del af historien har de størst 

interesse for? Hvad tænker eleverne generelt om historie, og kan de lide at læse individuelt, eller 

arbejder de bedst i grupper? (Kvande & Naastad, 2013, s. 41). Ifølge de norske historiedidaktikere 

spiller det en betydelig rolle, at man som underviser har en viden om, hvad eleverne tænker om hi-

storie og hvordan de tænker historie (Kvande & Naastad, 2013, s. 41). Dette vil blive udpenslet un-

der Historiebevidsthed.  

 

Organisering af undervisning 

Organisering af undervisning kan ske på mange måder. Organiseringen kan bl.a. være indretningen 

af klasselokalet med borde og stole, arbejdsborde, vindueskarme, vinduer, lys, om eleverne sidder i 

hestesko, to-og-to eller i grupper. Derudover kan det også være tilrettelæggelsen af selve undervis-

ningen, altså om læreren har valgt, at eleverne skal læse og besvare spørgsmål jævnfør Pietras og 

Poulsens >>læse og forstå tilgang<< (Pietras & Poulsen, 2011, s. 115), hvor det ydermere kan være 

organiseret ved, at eleverne eksempelvis skal arbejde i mindre- eller større grupper, individuelt osv. 

Yderligere kan det organiseres således, at læreren kan have valgt at undervise ud fra formidling af 

en tekst, et billede, en film osv.  

Det er vigtigt, at valg af organisering sker på baggrund af de forskellige faktorer. Her mener jeg, at 

organiseringen skal være bestemt ud fra de ressourcer som skolen har sat til rådighed. Hvis læreren 
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har valgt, at eleverne skal arbejde med en given tekst med rollelæsning, er det måske ikke den bed-

ste idé, hvis ikke der er nok plads i klassen til, at eleverne kan sidde i grupper og læse. Her kunne 

det nemlig være et plus, hvis der står arbejdsrum til rådighed, dog kan det være afhængig af, om 

skolen har de nødvendige ressourcer til rådighed. Det er også vigtigt, at man ikke planlægger under-

visning til individuel læsning, hvis man har med en klasse, som er udfordret i forhold til læseforstå-

else. På samme måde er det også vigtigt, at man ikke tilrettelægger undervisningen ensartet, da man 

på den måde kan miste nogle elever undervejs, hvis den anvendte undervisningsform ikke tilpasser 

den enkelte elevs forudsætninger og behov. Nogle gange kan det godt handle om, at man skal være 

kreativ. Ved at man varierer sin undervisning, er der større mulighed for, at man kan ramme elever-

nes motivation. Dette vil jeg forklare udbedret under afsnittet Undervisningsdifferentiering. I det 

efterfølgende vil jeg frembringe betydningen af lærer-elevrelationen for elevens faglige progression 

og eskalering af elevens motivation.  

 

Motivation og relationer  

Hvordan kan man som lærer vide, om hvad det er der motiverer eleverne? Jeg spurgte engang en 8. 

klasse som jeg havde i historie, hvor svaret blev ”se film”. Ifølge Einar M. Skaalvik kan man vur-

dere elevernes motivation gennem observering af elevens adfærd, indsats og udholdenhed. Einar M. 

Skaalvik som er norsk professor i bl.a. pædagogik og psykologi, fremhæver, at motivationen er situ-

ationsbetinget, altså kan man ændre på elevens motivation ved at ændre på situationen, da elevernes 

opfattelse af dem selv ændrer afhængig af deres opfattelse af situationen (Skaalvik, 2007, s. 45). 

Derfor kan en løsning på mindre aktive elever være, at man ændrer på situationen – ændre på under-

visningsformen, eller ændre elevernes pladser o.lign. Skaalvik påpeger, at eleverne motivation øges 

ved, at de har mestringsforventninger. Disse mestringsforventninger er afhængige af lærerens rela-

tion til eleven. Ved at en elev har lave mestringsforventninger, vil det resulterer i, at eleven ikke 

motivation og forventning om at yde et godt stykke arbejde. Hvis eleven derimod har høje me-

stringsforventninger, vil eleven være motiveret til at gøre et godt resultat (Skaalvik, 2007, s. 46). 

Her spiller læreren en stor rolle, da læreren gennem ændring af situationen kan ældre på elevens 

mestringsforventning.  

Det er vigtigt, at man giver sine elever følelsen af, at de er værdsat, og at man ’vil’ dem. Ved at re-

lationen mellem lærer-og-elev er stærkt, vil det også give udfald i gode resultater hos elevens læ-

ring, da eleven kan blive motiveret til at være aktiv deltagende. Kirsten Rosholm som er cand.pæd. 
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påpeger i sin artikel Relationer, at båndet mellem elev-og lærer styrker elevens motivation til at 

opnå gode resultater i skolen. Derudover fremhæver Rosholm også, at et stærkt bånd til eleven ikke 

blot styrker dem på den faglige side, men også i forhold til selvtillid og autonomi (Rosholm, 2014, 

s. 50), hvilket også kan være et skridt mod at eleverne kan tage medansvar og frihed jævnfør folke-

skoleloven §1, stk. 3 ((UVM), 2013) – at eleverne skal udvikles til selvstændige elever.  

Definitionsmagten som Rosholm kalder det, er det fundamentale element som bestemmer hvordan 

eleven skal tænke og føle. Denne definitionsmagt tilhører læreren, som er med til at fortælle ele-

verne, hvad der er godt og skidt, hvornår man er flittig og doven, hvilket fungere som en magtposi-

tion, som eleverne er afhængige af (Rosholm, 2014, s. 51). Denne afhængighed findes hos de ele-

ver, som læreren har gode relationer til, da der med gode relationer også medfølger respekt og aner-

kendelse. Denne definitionsmagt vil også præge elevernes opfattelse af sig selv, herunder deres me-

stringsforventninger.  

For at kunne gøre brug af relationselementet i forhold til elevens motivation og deltagelse, er det 

derfor vigtigt, at man kender sine elever. Den norske pædagogikforsker, Thomas Nordahl, mener på 

samme måde som Rosholm, at relationen har en afgørende betydning for elevens skolearbejde. 

Nordahl bruger udtrykket ’at være i position’ til eleven. Med det mener han, at man som lærer har 

adgang til eleven, hvor man har det let med at tale om godt og mindre godt, hertil har man adgang 

til at stille sine elever krav (Nordahl, 2012, s. 136). For at stimulere elevens faglige udvikling spiller 

motivationen en afgørende rolle. Og for at styrke denne motivation, er gode relationer det centrale 

henseende. Relationer skal så vel og sige være rettet mod fag, viden og færdigheder, som læreren 

skal arbejde for at opnå, hvis ikke disse allerede eksisterer, netop for at motivere eleverne. Ved at 

eleven har gode relationer til sin lærer, vil eleven arbejde mere for at opnå gode resultater, da eleven 

på den måde føler, at respekten og anerkendelsen bevares mellem eleven og læreren (Nordahl, 

2012, s. 136).  

Hvis man som lærer observerer, at eleverne ingen motivation har til et givent emne, kan en mulig-

hed være, at man vender det mod sig selv. Rosholm påpeger nemlig, at elevers udfordrende og lar-

mende adfærd nogle gange kan være en forsøg på at fortælle os, at noget ikke helt er som det måske 

bør være (Rosholm, 2014, s. 55). Netop her, udspiller vigtigheden af lærer-elev relationen. Rosholm 

fremhæver på samme måde som Skaalvik, at omgivelser og situationen har en afgørende rolle for 

menneskers adfærd. Derfor kan det være en mulighed, at man i stedet for at reflektere over, hvad 

der skal gøres med elev X, så han/hun kan følge med som andre elever, skulle man måske vende det 
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om og sige, hvad skal jeg gøre som underviser, for at elev X også kan være med. Som både 

Rosholm og Tomlinson betoner; elever udvikler sig bedst ved, at det behandles som en selvstændig, 

og da vi alle har forskellige forudsætninger, behov og interesser, kan det være en løsning, at denne 

behandling er forskellig (Rosholm, 2014, s. 49) (Tomlinson, 2007, s. 24).  

 

Historiebevidsthed  

Før man går i gang med et givent emne, kan det være en god idé, at man vækker elevernes forfor-

ståelse. Dette kan gøres ved, at man f.eks. trækker på den viden de allerede besidder, eller lader dem 

aktivere tankerne omkring et givent emne eller et begreb helt selv, hvilket kan ske ved brug af 

brainstorm. Det kan også ske ved, at man udfører logbøger i sin undervisning, hvor det evt. kunne 

blive en fast rutine som en del af evaluering af dagens lektioner. Her kan eleverne få tid til at reflek-

tere over hvad de ved om historie – altså faktuelle stikord, samt kan de skrive hvad de tænker eller 

hvad de har lært i den pågældende lektion. I forhold til valg af emne, kan det muligvis være en god 

idé, at man vælger et emne, som har noget med eleverne at gøre. Når eleverne er motiverede og ak-

tive i undervisningen, er der læring til stede. Denne læring varierer fra person til person, i forhold til 

det emne der er på spil. Variationen kan bl.a. skyldes interesse, forståelse, og den tilknytning de kan 

skabe til eget liv. Det kan både være tilknytning i forhold til nationalitet, baggrund, lokalitet, sprog 

eller bare en bestemt samfundsklasse, som klassen kunne have glæde af. Det vil måske interesserer 

flere elever i en klasse at have om Berlinmurens fald 1989, hvis de fleste har valgt tysk, da noget 

genkendeligt kan vække deres interesse på en anden måde (Kvande & Naastad, 2013, s. 41). Eller at 

man i stedet for emnet Kartoffeltyskere arbejder med emnet Gæstearbejdere i en klasse med elever 

hvor flere er børnebørn eller bekendte med gæstearbejdere. På den måde kunne disse børn, have 

været medhører til samtaler, hvor de eksempelvis har snakket om ’gamle dage’, eller eleven kunne 

også af ren interesse selv have spurgt sine bedsteforældre eller en bekendt. Det er vigtigt at have 

disse aspekter for øje under sin planlægning af undervisning. Lise Kvande og Nils Naastad fremhæ-

ver i bogen Hva skal vi med historie vigtigheden af historiebevidsthed, historiekultur og historie-

brug som ressource under planlægning af undervisning.  Kvande og Naastad definere historiebe-

vidsthed således: ,,Historiebevisshet kan kort sagt sies å handle om måten vi orienterer oss på i tid, 

som et samspill mellom nåtidsforståelse, fortidsfortolkning og fremtidsforventninger” (Kvande & 

Naastad, 2013, s. 45). Altså handler historiebevidsthed om vores opfattelse af historien, hvor vores 

omgivelser, alder, interesser osv. spiller en afgørende rolle for hvordan vi opfatter nuet, og hvordan 
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vi tænker at fremtiden skal se ud. Som illustration af hvad der skaber vores historiebevidsthed bru-

ger både Pietras og Poulsen (Pietras & Poulsen, 2011, s. 66) og Kvande og Naastad en model, som 

er udarbejdet af Bernhard Eric Jensen. Helt præcist illustrerer figuren de faktorer der påvirker pro-

duktionen og reproduktionen af vores historiebevidsthed.  

Som det fremgår i modellen nedenfor, er der en masse faktorer som har en påvirkning på vores hi-

storiebevidsthed. Modellen viser også, at det ikke nødvendigvis har noget med skolen at gøre, ek-

sempelvis rejser, teater, musik osv. En vigtig ting kan dog være, at man er opmærksom på, at disse 

er med til at danne en historie. Ifølge Kvande og Naastad, er ingen mennesker historieløse, også 

selvom mange selv mener, at man er det. Kvande og Naastad pointerer nemlig, at vi møder fremti-

den med en åbent sind, men dét sind, vil aldrig være et tomt sind (Kvande & Naastad, 2013, s. 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,En vesentlig forutsetning for å kunne gi elevene god historieundervisning er å finne ut noe om 

hvordan elevene tenker omkring historie’’ skriver Kvande og Naastad (Kvande & Naastad, 2013, s. 

41). Kvande og Naastad mener, at det er vigtigt, at man har eleverne med sig i undervisningen, og 

ikke mod sig i undervisningen. Det er vigtigt at man som lærer interesserer sig for elevernes interes-

ser, og dermed også viser eleverne, at denne interesse findes. Således vil man også få udviklet bedre 
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relationer til sine elever, samt kan det være en handling mod at motivere eleverne jævnfør 

Rosholms teori (Rosholm, 2014, s. 50).  

Hvornår ved man, at man kender sine elever, og hvordan kan man tilrettelægge sin undervisning 

heraf? Personligt mener jeg ikke, at man kan sige, at man kender sine elever nok til at kunne under-

vise på en bestemt måde. I en tidligere praktikperiode havde en medstuderende og jeg planlagt at 

undervise om mundtlighed i danskfaget. Vores praktiklærer gav mildt sagt ikke lov, da hun mente, 

at eleverne ikke ville få nogen læring ud af det, fordi de ikke ville tage det seriøst (Praktik 2016). 

Her fik vi ikke nogen chance for at gøre et forsøg på at motivere eleverne, da muligheden blev helt 

udelukket. En lignende situation oplevede jeg under et andet praktikforløb (Praktik 2014), hvor læ-

reren var helt sikker på, at eleverne ikke ville deltage i undervisningen hvis emnet i historie ikke 

handlede om krig. Her fik vi i studiegruppen lov til at gøre et forsøg på at motivere dem til at være 

aktivt deltagende i undervisningen, også selvom undervisningen handlede om andet end krig. Det 

resulterede i en succesoplevelse for os, hvor vi selv mente, at det kunne skyldes varierende under-

visningsformer og relationer til eleverne. Kvande og Naastad betoner bl.a. betydningen i hvordan 

man starter et emne op, og hvordan emnet bliver formidlet. De mener, at ved at man stiller eleverne 

andre typer spørgsmål end ”hvad ved I om x-perioden?” som i stedet kunne have været ”hvad tæn-

ker I om x-perioden?” kan have en betydelig effekt på elevernes deltagelse og motivation. Her får 

de ikke følelsen af at de bliver vurderet ved første hug, men får en anelse af, at læreren interesserer 

sig for hvad de allerede ved og tænker, hvor man på samme tid giver eleverne anledning til at re-

flektere over emnet (Kvande & Naastad, 2013, s. 41).  

For at vende tilbage til valg af emne i forbindelse med at kende sine elever, er det vigtigt for mig at 

understrege, at jeg ikke mener, at al undervisning netop skal være bestemt efter elevernes interesser, 

da der også er en kanonliste der skal tages højde for. Derimod mener jeg, at man kan formidle det 

anderledes, således, at det derigennem trækker på elevernes opmærksomhed.  

 

Undervisningsdifferentiering  

For at tilrettelægge den perfekte undervisning, er det som tidligere nævnt vigtigt, at man har relatio-

ner til eleverne. Det er vigtigt, at man som lærer har kendskab til elevernes forudsætninger og be-

hov, netop for at skabe den tilpassede undervisning. Som følge heraf, vil det være muligt, at man 

tilrettelægger et undervisningsstof og mønster, som tilpasser alle elever.  
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Tomlinson tydeliggør i sin artikel, at der ikke findes en faktuel vejledning på hvordan man skaber et 

differentieret undervisning, men fremhæver, at det er vigtigt at læreren klart markerer, hvad der er 

centralt for den enkelte lektion, idet eleverne husker og lærer bedre ved, at emnet/målet er synligt 

og tydeligt (Tomlinson, 2007, s. 21). Ved at man som lærer anskueliggør det væsentlige for den på-

gældende lektion, sikres der, at både de fagligt deltagende elever og fagligt mindre deltagende ele-

ver fokuserer meget bedre, og dermed er aktive under læringsprocessen. Præsentationen af et emne 

kan eleverne finde meningsfuldt og interessant, idet emnet er klart og målet for undervisningen er 

synligt. Dette kan bl.a. fungere som en dagsorden, hvor eleven samtidig med at få informationer om 

det væsentlige for dagens undervisning, også får lov til at reflektere over indholdet, hvilket Kvande 

og Naastad også mener (Kvande & Naastad, 2013, s. 41).  

Pietras og Poulsen påpeger, at mange historielærer ofte tager udgangspunkt i den såkaldte ’taske-

bog’, som er grundbogen. Sådanne bøger er ofte organiseret på samme måde gennem hele bogen – 

altså er der et specielt mønster som går igen og igen. Ved ensartet undervisning, er der stor risiko 

for, at man hurtigt kan miste sine elever mener Kagan og Stenlev. Mønstret i en grundbog kunne 

eksempelvis være tilgangen som Pietras og Poulsen kalder >>læs og forstå tilgang<< (Pietras & 

Poulsen, 2011, s. 115). Denne tilgang til undervisning kan i længden godt virke interesseløst, og til-

passer måske slet ikke de fleste elever. Hvad denne bog også kan give udfald i er, at læreren måske 

fralægger sig byrden for forarbejdet, da man synes, at bogen har serveret det hele på den helt per-

fekte måde. Her kan observation af elevernes adfærd, indsats og udholdenhed være med til at syn-

liggøre elevernes motivation og deltagelse af undervisningen (Skaalvik, 2007, s. 44).  

Hvordan kan undervisningen bliver mere attraktiv og spændende? Skal indholdet være spændende, 

eller skal formidlingen af indholdet være attraktiv og spændende? Og hvem skal sørge for det, og på 

hvilket grundlag?  

Ifølge Tomlinson skal tre elementer tilpasses i undervisningen, netop for at eleverne udviser en suc-

ces. Disse tre elementer er indhold, proces og produkter, som læreren skal få organiseret således, at 

de tilegner sig elevernes forudsætninger og behov. Det kan bl.a. være tilpasning af niveau, tempo, 

aktiviteter og interesser. Hvis tilrettelæggelsen af undervisningen sker på baggrund førnævnte ele-

menter, kan det sikres, at opnå en progression hos elevernes læring. Progressionen hos elevernes 

læring resulterer i en mere positiv selvopfattelse, hvilket er med til at øge elevens motivation mener 

både Tomlinson og Skaalvik (Skaalvik, 2007, s. 46). Samtidig giver man som lærer, sig selv et 

bedre overblik over hvad der fungerer bedst for hvem, og hvad der skal arbejdes mere med 
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(Tomlinson, 2007, s. 25). Dette medfører ikke blot en progression for eleverne, men også for lære-

ren selv, da læreren samtidig også beriger sig selv i forhold til valg af undervisningsform.  

Hvis man er bundet til et bestemt emne eller indhold, hvad skal man så gøre? Glemme eleverne, 

som ikke interesserer sig for det? Nej, bestemt ikke. Løsningen findes i formidlingen af emnet. Ele-

verne kan selvfølgelig have forskellige årsager til deres manglende motivation for undervisningen, 

og det er lærerens opgave, at finde frem til hvad det er der bremser dem. Herefter kan læreren re-

flektere over mulige løsninger. Hvis indholdet eksempelvis er for svært, kan læreren i stedet for tav-

leundervisning, gøre et forsøg med, at eleverne skal danne en dobbeltcirkel og veksle viden. Yder-

mere kan der anvendes rollelæsning, hvor læringen på samme måde som dobbeltcirklen opnås gen-

nem eleverne. Ved at læringen sker gennem jævnaldrende gør, at eleverne bliver mere motiverede 

og derigennem opnår en større læring, hvilket er beskrevet som følgende: ,,læring er en social pro-

ces, der finder sted i interaktion med andre” (Kagan & Stenlev, 2006, s. 12). Altså spiller interakti-

onen en afgørende rolle for elevernes motivation.  

Ved at undervisningen differentieres gennem dannelse af gruppe- og gruppearbejde- og aktiviteter 

kan indholdet tilpasses hver enkelt elevs forudsætninger, behov og interesser gennem diskussion, 

analyse, forslag/refleksion til problemløsning, udvikling af idéer m.m. (Kagan & Stenlev, 2006, s. 

13). Således kan man også give eleverne mulighed for selv at reflektere og skabe en forforståelse, 

hvilket Kvande og Naastad også mener er en god tilgang (Kvande & Naastad, 2013, s. 41).  

 

Empiri og metode  

Jeg vil i dette afsnit først anskueliggøre emnet, som der er blevet undervist i både min klasse – un-

der et praktikforløb, og i de to klasser, hvor jeg har interviewet lærerne, og været med til undervis-

ning for at skulle observere. 

Som tidligere nævnt har jeg under et praktikforløb oplevet en succesoplevelse mod praktiklærerens 

forventning. Dette ville jeg undersøge nærmere, og har derfor valgt at interviewe og observere to 

klasser, som undervises i det samme emne på samme klassetrin. 

Jeg interviewede to lærere på en skole i Albertslund, som begge er historielærere i henholdsvis 6. og 

1. klasse. På baggrund af min undersøgelse, har jeg fået lov til, at disse lærer underviser to 8. klas-

ser i det samme emne.  
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Jeg vil under min opgave kalde de to klasser for 8.a og 8.b, hvor jeg tilhørende vil kalde lærerne for 

Xa og Xb, hvor Xa er læreren der oprindeligt er historielærer på mellemtrinnet som får lov til at un-

dervise i 8.a, og Xb er historielærer i indskolingen, og som får lov til at undervise i 8.b.  

Jeg har anvendt kvalitativ metode hvor jeg har interviewet Xa og Xb. Interviewet gik udelukkende 

ud på, hvordan de organiserede undervisningen af historiefaget, samt hvorfor de gjorde, som de 

gjorde. Interviewet gik også ud på deres vurdering af elevernes motivation og aktivitet, samt hvad 

de muligvis tænkte, at grunden til det kunne være.  

Anledningen for mit valg af undersøgelsesmetode er, at man ved kvalitativ metode gennem inter-

view og observation kan komme frem til, hvordan mennesker oplever og fortæller om verden, hvor-

dan de agerer, og hvordan individer fremtræder og udvikler sig i sociale omgivelser (Birkmann & 

Tanggaard, 2015). Ved brug af den kvalitative metode, kommer man frem til at beskrive, forstå, for-

tolke og analysere forskellige erfaringer og holdninger, hvilket har været hensigten med min under-

søgelse.  

,,Når vi interviewer mennesker, gør vi det typisk for at få adgang til at høre om deres oplevelser 

forskellige fænomener i deres livsverden. Livsverdenen er den verden, vi kender og møder i hver-

dagslivet’’ pointerer Svend Brinkmann og Lene Tanggaard, som begge er professorer ved Aalborg 

universitet (Birkmann & Tanggaard, 2015, s. 31). Ud over interview med Xa og Xb har jeg valgt at 

interviewe to elever fra hver klasse, da jeg ud over min egen fortolkning og vurdering af undervis-

ningen ud fra observation, gerne ville have noget feedback fra selve eleverne også – og ligeledes 

indblik i deres oplevelse.  

 

Analyse og fortolkning  

I dette afsnit vil jeg analysere Xa og Xb’s undervisningsmetode, hvor jeg vil illustrere deres frem-

gangsmåde gennem en plan. Disse planer vil jeg holde op mod hinanden, samtidig med tilhørerende 

analyse til, hvad der blev gjort, og hvad det har resulteret i i forhold til motivation hos eleverne. In-

den jeg præsenterer planerne, vil jeg kort indlede med en præsentation af de to klasser.  

8.a består af 19 elever, hvoraf ti af dem er piger og de sidste ni drenge. Af disse er seks af dem et-

nisk danske elever, hvor de andre 13 er elever er danske med anden etnisk baggrund.  
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I 8.b er der 16 elever, hvor der er lige fordeling mellem kønnene – otte drenge og otte piger. I denne 

klasse er fem elever etnisk danske, og de sidste 11 er danske med anden etnisk baggrund. Både Xa 

og Xb er mandlige lærere, og jeg vil derfor stede Xa og Xb med ordet ’han’ under min analyse, for 

også at bevare konteksten.  

Både Xa og Xb stod med en klasse, som de aldrig havde haft før. De var bekendte med eleverne fra 

lærerværelset, men har ikke undervist dem før. Begge klasser skulle undervises i det samme emne, 

men lærerne valgte at undervise på hver deres måde, med hver deres materialer.  

Mit interview og observation gik ud på, at samle informationer om hvordan læreren underviste, og 

hvad planlægning og organisering af undervisningen var besluttet på baggrund af.  

Nogle af mine fokusområder under observationen var følgende:  

 Start på emnet:  

 Var eleverne med på, at det var et nyt emne? Og var de indforstået med denne?  

 Introduktion: med eller uden forforståelse?  

 Formidlingsform: hvad gjorde læreren, og hvad skulle eleverne?  

 

 Elevernes deltagelse:  

 Var eleverne med i undervisningen? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvad gjorde læreren? Spør-

ger eleverne om noget, eller spørger læreren ind til noget af det, han lige har undervist om?  

 Gør læreren nogen forsøg på at sikre sig, at eleverne er med? Hvis ja, hvordan, hvis nej, 

hvad kunne han evt. have gjort?  

 

 Indhold:  

 På hvilket grundlag, er materialet valgt?  

 Hvordan formidles materialet/indholdet?  

 Hvordan skal eleverne arbejde med det?  

 Hvilke muligheder giver materialet i forhold til differentiering og organisering?  
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Idéen bag disse fokusområder er dels blevet formuleret på baggrund af Tomlinsons, Skaalvik, 

Rosholm og Kagan og Stenlevs teorier omkring god undervisning, eskalering af motivation og be-

tydning af relationer for disse, netop for at finde svar på min undring.  

 

Undervisningsplan  

Undervisningen var et kort forløb, hvor emnet var Migration. Klasserne havde to materialer tilfæl-

les, og én materiale som var forskellig fra hinanden. Deres forskellige valg af undervisningsformer 

vil fremgå i planerne nedenfor:  

8.a. Emne: Migration  Aktiviteter/indhold  

Formål: 

- præsentation af forløbet  

Hvad er en indvandre, gæstearbejder og 

asylansøger?  

Læreroplæg  

 

Materiale: Film  

 Indvandringens historie 5;6 

(http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarks-

historier/Indvandringens_historie.htm)  

 

Eleverne skal skrive de vigtige ting ned, i for-

hold til hvad en gæstearbejder er.  

Hjemmeside: www.velkommenher.dk Gennemgang af hjemmesiden og opgaven hertil 

Kompendium: 25 spørgsmål og svar om flygt-

ninge https://flygtning.dk/me-

dia/1279987/25_spoergsmaal_2015_web.pdf  

Udlevering af tilhørende opgaver*1  

Opsamling Mundtlig gennemgang   

 

Planen er sammensat af Xa, hvor han selv har valgt hvilke arbejdsmetoder der skal til, til de forskel-

lige materialer. Gennem mit interview med Xa forklarede han, at han mere er til læreroplæg og tav-

leundervisning, da han på den måde bedre kan have styr på, at alle elever er med, hvor de skriver 

ned i deres kladdehæfter.  

                                                 
1 Bilag 1 

http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm
http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm
http://www.velkommenher.dk/
https://flygtning.dk/media/1279987/25_spoergsmaal_2015_web.pdf
https://flygtning.dk/media/1279987/25_spoergsmaal_2015_web.pdf
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Xa brugte forskellige undervisningsmetoder som bl.a. var læreroplæg, hvor han mundtligt formid-

lede indholdet for forløbet om migration. Han forklarede, at de gennem forløbet skal arbejde med 

hvad det er der definerer en indvandre, hvad en gæstearbejder er, og hvad en asylansøger er.  

Efter gennemgang af forløbet, der virkede som en form for forforståelse, gik undervisningen ud på, 

at eleverne skulle se en film. Læreren gav eleverne besked på, at de skulle notere det vigtige i fil-

men, som omhandlede gæstearbejdere og de forhold som har været gældende i tiden.  

Eleverne udviste tvivl om opgaven ved, at de spurgte ind til, hvor de skulle skrive det, og om de 

skulle skrive mens de så filmen, eller om noteringen skulle ske efter. Noteringen skulle ske mens de 

så filmen. Filmen blev sat på projektoren, og eleverne gav sig til at skrive.  

Opsamlingen af filmen skulle ske gennem fælles snak i plenum, hvor det blev til et referat af fil-

men, diskussion om hvorvidt de var velkomne ud fra filmen, og om hvordan boligforholdene var.  

I arbejdet med hjemmesiden www.velkommenher.dk skulle eleverne i gang med et emne hver, i 

nogle grupper som Xa havde lavet tilfældigt efter protokollen. Klassen består af 19 elever, hvoraf 

16 af dem er i skole den pågældende dag. Fem af eleverne har ingen bærbar, hvilket virkede til at 

frustrere Xa. Dette forstår jeg ud fra, at hantager sig til panden, og spørger ud til klassen om, hvad 

de så skal gøre. Det blev en hurtig beslutning om, at eleverne selv vælger grupper á to. Opsamling 

af indholdet for dette materiale skete ved, at eleverne skulle op og fremlægge i grupper. 

 Xa valgte at have fokus på asyl- og asylansøgere, og valgte derfor at arbejde med et kompendium 

fra www.flygtning.dk, hvor indholdet udelukkende omhandler asyl, asylansøgere og de forhold som 

skal være gældende m.m. Hans forarbejde til dette kompendium var, at han havde udarbejdet nogle 

spørgsmål (vedlagt som bilag, Bilag 1), som eleverne skulle svare på. Disse svar skulle tages i ple-

num, hvor undervisningen var styret af Xa selv. Under mit interview med Xa fortalte han, at han 

selv synes indholdet var svært, og udarbejdede derfor nogle helt konkrete fokusområder gennem 

spørgsmål, således, at eleverne havde nogle retningslinjer at arbejde ud fra. Altså havde han diffe-

rentiering indholdet således, så det tilpassede elevernes forudsætninger og behov (Tomlinson, 

2007).  

Opsamlingen af dette blev således, at eleverne i grupper skulle dele viden, hvor svarene derefter 

skulle gennemgås og drøftes i plenum.  

http://www.velkommenher.dk/
http://www.flygtning.dk/
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8.a er en klasse med 19 elever, hvoraf 2-4 elever ofte er fraværende. Hans undervisning gik udeluk-

kende ud på den faglige viden skulle opnås gennem en læse-forstå-skrive ned tilgang. Den første 

undervisningsgang, som gik ud på, at eleverne skulle præsenteres for forløbet, vælger Xa at holde 

læreroplæg, hvor han går i gang med at fortælle hvad en indvandre er, hvad en gæstearbejder er, og 

hvad en asylansøger er. Han udleverer ikke nogen papirer, eller andet materiale, som kunne være 

med til at visualisere eller kunne virke som en hjælp til eleverne, hvis det skulle være tilfældet af, at 

eleverne faldt fra. Det visuelle dukker først op når eleverne skal til at se dokumentarfilm Indvan-

dringens historie 5;6 på www.dr.dk.  

Efterfølgende skal eleverne se en film. Her vælger han at sætte filmen på med det samme, og for-

tæller, at eleverne skal skrive det vigtige ned i filmen. Her mener jeg, at han mangler at skabe en 

forforståelse, også selvom det kan synes, at denne blev skabt under præsentation af forløbet. Det 

kan nemlig være en vigtigt detalje at have med, at man hele tiden minder sine elever om hvad emnet 

er, hvad fokusset er, og hvad eleverne så skal til at gøre (Tomlinson, 2007, s. 21). Dog virkede det 

til at motivere eleverne at de skulle se film, da eleverne udviste en større aktiv deltagelse omkring 

hvad de helt præcist skulle skrive ned – eleverne krævede en form for vejledning for, hvad der var 

det centrale, som de skulle have fokus på. Men alligevel var der meget små snak og småuro, som 

kan være tegn på, at noget ikke helt er, som det bør være (Rosholm, 2014, s. 55).  

På hjemmesiden www.velkommenher.dk skulle eleverne selv vælge et emne, som de skulle arbejde 

ud fra. Her var eleverne delt op i grupper efter protokollen hvilket ikke var en mulig løsning, da tre 

elever var fraværende. Derudover krævede arbejdet med hjemmesiden, at eleverne skulle bruge 

Chromebooks, hvilket skærpede yderligere fem elevers arbejde med hjemmesiden. Her var Xa hur-

tig til at fordele eleverne i nye grupper, hvor muligheden for udførelse af opgaven var større. Hvis 

der kastes et hurtigt øje på www.vekommenher.dk, er der en masse billeder, tekst, fakta osv. på 

hjemmesiden, som kan være et godt alternativ i undervisningen, når eleverne skal arbejde selvstæn-

digt. Men samtidig med, at hjemmesiden er rig på muligheder, er den også bemidlet til forvirring, 

da der er for mange ting man kan vælge mellem og det derfor virker uoverskueligt. Tre grupper 

spurgte læreren om, hvor de skulle klikke. Dette kunne for nogle virke som en motivation, da ele-

verne i princippet kunne vælge akkurat hvad de lystede. Men for andre virkede det demotiverende, 

da eleverne igen står uden nogen informationer om, hvordan og hvorledes de skal navigere på hjem-

mesiden. Ingen fokusområde resulterer i, at eleverne bliver forvirrede, og derved demotiverede 

(Tomlinson, 2007, s. 22).  

http://www.dr.dk/
http://www.velkommenher.dk/
http://www.vekommenher.dk/
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Sidste undervisningsmateriale gik ud på, at eleverne nu skulle arbejde med asyl og asylansøgere, og 

hvilke forhold der er gældende hertil. Eleverne fik udleveret et kompendie, der oprindeligt består af 

25 kapitler. Men Xa havde fravalgt nogle kapitler, så eleverne kun sad med 16 af kapitlerne. Han 

havde i forbindelse med de 16 kapitler formuleret nogle spørgsmål, som eleverne skulle arbejde 

med (Bilag 1). Her havde Xa rekonstrueret ved at fravælge nogle kapitler, og ved at have udarbejdet 

nogle spørgsmål til opgaven. Dette forklarer han med, at der var mange informationer, der fra klas-

sens vedkomme var irrelevante. Ydermere tilføjer han, at tekstens indhold var for svær og tung, og 

at an derfor havde udarbejdet nogle spørgsmål, så eleverne vidste hvad de skulle søge efter. Her vir-

kede det til, at eleverne var mere fagligt aktive, hvor de markerede flere gange for at svare på 

spørgsmålene, da det blev gennemgået i plenum. Altså har tydeligheden af opgaven være med til at 

motiverer eleverne til at være aktive deltagere i undervisningen som Tomlinson fremhævede 

(Tomlinson, 2007, s. 21 og 23).  

Som en opsamling på det hele, valgte Xa at gøre brug af en mundtlig gennemgang af forløbet. Ele-

verne blev bedt om at tage alle deres kladdehæfter frem, og de skulle så mundtligt repetere, hvad de 

havde lært. Det er i disse hæfter eleverne har skrevet ned om hvad de ved, og hvad de har reflekte-

ret, hvilket minder lidt om brugen af en logbog, hvilket ifølge Kvande og Naastad er en god ting, da 

det er her, eleven skriver sin egen forståelse på sit eget niveau (Kvande & Naastad, 2013, s. 41). 

Læreren gjorde eleverne flere gange opmærksom på, at hvis der var noget, nogen ikke forstod, så 

skulle man byde ind. Jeg observerede, at ingen elever spurgte ind til noget, men når Xa spurgte, om 

hvornår man var indvandrer, var det ikke alle der rakte fingeren op for at svare. Dette virkede umid-

delbart som om, at eleverne var tilbageholdende med at fortælle læreren, at de måske ikke havde 

forstået det helt. Men på den anden side, kan det også være, at eleverne ikke har været opmærk-

somme på, hvad læreren helt præcist spørger ind til. Ifølge Tomlinson er det vigtigt, at man er klar 

og tydelig i sin undervisning, således, at eleverne også kan se hvad der er det væsentlige ,,… altaf-

gørende, at læreren klart giver udtryk for, hvad der er væsentligt for eleverne at huske, forstå og 

være i stand til at gøre inden for et givet område’’ (Tomlinson, 2007, s. 21). Altså skal man gøre 

sine elever opmærksom på, hvad det er de skal lære og forstå, og på samme måde være tydelig også 

når man spørger eleverne om noget.  

Overordnet tolkede jeg undervisningen i 8.a som udfordrende for eleverne. Xa kunne efter min me-

ning have tacklet undervisningen anderledes ved, at han kunne gøre brug af mere selvstudie og 
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gruppearbejde, hvor eleverne skulle snakke og drøfte med hinanden. At eleverne snakker med no-

gen på deres eget niveau er nemlig med til at øge deres motivation, da det fungere som stimuli, at 

eleverne lærere noget af hinanden, ved at være i interaktion med hinanden (Kagan & Stenlev, 2006, 

s. 12). Derudover mener jeg ikke selv, at læreren gjorde nok forsøg på at spørge eleverne, om de var 

med i hans undervisning. Dette virker for mig som en barriere mod styrkelse af relationer, da Xa 

ikke giver eleverne indtryk af, at han interesserer sig for dem. Ved at man ikke har skabt relationer 

til sine elever, kan det bare en negativ effekt på deres motivation for deltagelse (Rosholm, 2014, s. 

50). Her kunne muligheden være, at man restrukturerede sin undervisning eller sin formidling af un-

dervisningen. Ved a Xa måske gav eksempler om indholdet i forhold til dagen i dag, eller ved at Xa 

gjorde brug af autentiske spørgsmål, ville eleverne måske få en anden oplevelse af undervisningen, 

og derved også handle anderledes ved at de muligvis kunne blive mere motiverede. De autentiske 

spørgsmål ville efter min mening være effektive, da klassen består af flere elever med anden etnisk 

baggrund, end etnisk danske. Jeg er elv bekendt med klassen, og ved derfor, at en del af eleverne er 

børnebørn til f.eks. gæstearbejdere. Ved at man udviser interesse og forventninger til eleverne, re-

sulterer i, at eleverne vil arbejde på at gøre interessen gensidig, og på ikke at ’skuffe’ sin lærer. 

Nordahl pointerer nemlig, at ved gode lærer-elev relationer, er eleven ekstra opmærksom på at til-

fredsstille sin lærer, da eleverne vil arbejde for at opnå de krav og forventninger, som læreren har til 

dem (Nordahl, 2012, s. 136).  

I det følgende vil der være beskrivelse af 8.b klassen:  

8.b. Emne: Migration  Aktiviteter/indhold  

Formål:  

- præsentation af forløbet  

Hvad er en indvandre, gæstearbejder og 

asylansøger?  

Brainstorm på tavlen  

 

Dagsorden  

Materiale: Film  

 Indvandringens historie 5;6 

(http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarks-

historier/Indvandringens_historie.htm)  

Gennemgang af spørgsmål tilhørende filmen**2 

 

Artikel fra bladet Danskeren af Den danske 

Forening 1992: ”Gæsterne, der blev”  

Fælles læsning  

Fælles drøftelse i plenum 

                                                 
2 Bilag 2 

http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm
http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm
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Hjemmeside: www.velkommenher.dk Gennemgang af hjemmesiden og opgaven hertil  

 

Opsamling Quiz 

 

Planen for 8.b er sammensat af Xb, hvor han på samme måde som Xa selv valgte de anvendte ar-

bejdsmetoder og materialer. Gennem mit interview med Xb, forklarede han, at han er mere til, at 

eleverne arbejder selvstændigt, men at han selv synligt er til stede. På den måde, er det nemmere for 

ham at evaluere på elevernes læring, og deraf tilrettelægger han sin undervisning.  

Xb brugte forskellige undervisningsmetoder som bl.a. var tavleundervisning med brainstorming, 

herunder dagsorden, hvor han derigennem gennemgår indholdet for forløbet om migration. Han for-

klarede på samme måde som Xa, at de gennem forløbet skal arbejde med hvad det er der definerer 

en indvandre, hvad en gæstearbejdere er, og hvad en asylansøger er. Hvad der gjorde Xb’s tilgang 

forskelligt fra Xa var, at Xb gjorde brug af dagsorden, som eleverne ret ofte kiggede på. Dette ob-

serverede jeg ved, at læreren havde hængt dagsordenen på døren (pga. pladsmangel), og at eleverne 

ofte kiggede hen mod døren, hvilket er en motivationsfremmende faktor (Tomlinson, 2007, s. 21 og 

23).  

Både lærerens gennemgang af forløbet og dagsorden virkede som en optrapning mod forforståelse 

og refleksion til emnet. Eleverne blev introduceret med dokumentarfilmen og den tilhørende ar-

bejdskopi, som skulle bearbejdes under filmen (Bilag 2).  

Eleverne begyndte at skrive så småt som filmen gik i gang. Eleverne fik efter filmen lov til to-og-to 

at drøfte deres besvarelser med hinanden i ca. 2 minutter. I slutningen af lektionen, snakkede ele-

verne om filmen, hvor de støttede sig op ad deres besvarelse.  

Den efterfølgende undervisningsgang skulle eleverne læse et artikel fra 1992, der igen handler om 

gæstearbejdere, hvor der bliver debatteret om gæstearbejderne, og de forhold der har gjort sig gæl-

dende i- og efter tiden. Denne bliver læst højt op i klassen i fællesskab, hvor gennemgangen af tek-

sten sker på samme måde. Klassen er fælles om at give referat og fælles om at drøfte problemstillin-

gerne. Eleverne kommer her også med input fra den viden de opnåede gennem filmen.  

Under arbejdet på hjemmesiden www.velkommenher.dk skulle eleverne vælge et område indenfor 

emnet migration. De kunne vælge mellem kategorierne Fremmedarbejdere og Danskere?, hvor de 

http://www.velkommenher.dk/
http://www.velkommenher.dk/
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skulle ind og undersøge, hvad hjemmesiden fortalte om livet i Danmark, love og regler og boligfor-

hold i Danmark. Læreren skrev emnerne indenfor kategorierne op på tavlen, og klassen kunne så gå 

op og skrive sig på. Der måtte max være tre i en gruppe. Eleverne kom på de forskellige grupper, 

hvor arbejdet skulle ende op med en kort præsentation om hvad de var kommet frem til. Afslut-

ningsvis diskuterede de forskellen mellem beskrivelserne af emnerne mellem kategorierne. Præsen-

tationerne under kategorien Fremmedarbejdere blev lidt tynde efter min mening, da det virkede som 

en gentagelse af noget viden, som allerede har været drøftet i klassen. Men da vi alle ikke er ens og 

ikke lærer det samme på samme måde, kan være en succesoplevelse for nogle elever, og en bekræf-

telse og anerkendelse på at hvad de allerede ved, er rigtigt (Rosholm, 2014, s. 53).  

Opsamlingen på forløbet skete således, at Xb havde planlagt en quiz, som eleverne skulle udfører i 

to grupper; drengene mod pigerne. Det blev til stor konkurrence, og alle elever udviste en interesse 

for emnet og aktiviteten. Dette vurderer jeg ud fra min observation, hvor jeg kunne se en yderligere 

ændring på deres adfærd, indsats og udholdenhed. Situationen blev ændret til et konkurrencemiljø, 

og eleverne var ivrige og aktive, hvilket er tegn på, at eleverne var motiverede (Skaalvik, 2007, s. 

44).  

Xbs undervisningstilgang kan beskrives således, at han først lægger op til refleksion gennem bl.a. 

brainstorming og autentiske spørgsmål, hvilket kan have en positiv effekt på elevernes motivation 

for faget. Eleverne bliver nemlig ikke vurderet på hvad de ved, men føler at deres holdning og me-

ning interesserer læreren, hvilket Kvande og Naastad mener, har en positiv effekt på elevernes del-

tagelseslyst (Kvande & Naastad, 2013, s. 41). Ud over brugen af brainstorming og brugen af auten-

tiske spørgsmål gør Xb også brug af en dagsorden for hver undervisningsgang. Denne dagsorden 

skriver Xb med vilje på et stykke papir – og ikke på boardet, da han vil have, at den skal være syn-

lig for eleverne, så eleverne kan se på den efter behov. Bare dét, når Xb sagde ”Ja, hvad er vi så 

nået til?” virkede som en motivationsfaktor for de elever, som ikke var så aktive under forløbet, når 

det angik faglig deltagelse. Tomlinson gør også opmærksom på, at synlige mål kan være motivati-

onsfremkaldende (Tomlinson, 2007, s. 21 og 23).  

Inden eleverne bliver sat til at se filmen, blev klassen introduceret for dagsordenen samt for opga-

ven, som eleverne skulle lave mens de så filmen (Bilag 2). At eleverne var fuldstændig stille og ud-

viste interesse for filmen, forstod jeg som, at eleverne var motiverede til at se filmen. Dels kan det 

være fordi, at det er en film de ser – altså varierende undervisningsform som Kagan og Stenlev me-

ner er en motivationsfaktor (Kagan & Stenlev, 2006, s. 25), dels kan det være fordi, at eleverne var 
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opmærksomme på hvad de skulle have fokus på (Tomlinson, 2007, s. 21). Eleverne virkede agt-

somme efter at finde svarene på de spørgsmål, som læreren havde udleveret. Ved opsamling af fil-

men og spørgsmålene, resulterede det i, at eleverne også diskuterede andre forhold, som gjorde sig 

gældende i filmen, hvilket for mig, virkede som en succesoplevelse i undervisningssituationen i for-

hold til motivation.  

Da eleverne skulle sættes i gang med læsningen af artiklen ”Gæsterne, der blev” forklarede læreren 

ikke noget om indholdet, som han havde gjorde til præsentation af forløbet og til undervisningen da 

de skulle se dokumentaren. Under mit interview forsvarede han det med, at han ikke kunne se no-

gen grund til at skabe en forforståelse for et materiale, hvis hovedindhold var noget, som eleverne 

allerede havde viden om. Han havde valgt, at teksten skulle læses i fællesskab, fordi at teksten lagde 

op til diskussion af forskellige faktorer, hvilket han gerne ville have skulle drøftes og diskuteres i 

fællesskab. Og derfor ville han sikre sig, at alle havde læst den færdig på samme tid.  

Xb giver klassen lov til selv at vælge, hvilke emne de vil arbejde med, dog er der ikke helt fri tøjler, 

som Xa havde ’givet’ sine elever. Xb havde udvalgt to kategorier på hjemmesiden, og nogle under-

emner, som eleverne kunne sætte sig på i grupper. Altså havde eleverne på den måde, selv lov til at 

vælge, hvad de ville arbejde med. Dette er en anden form for undervisning, hvor eleverne selv får 

lov til at vælge, hvad de skal skrive om, samtidig med, at det skal være indenfor den ramme, som 

læreren har sat. Denne form for organisering af undervisning kan virke som en ændring af undervis-

ningssituation (Skaalvik, 2007, s. 45), hvilket kan motivere de elever, som måske var mindre moti-

verede i undervisningen med film og artiklen. Men som tidligere nævnt præsenterede grupperne de-

res arbejde for resten af klassen, hvor jeg ikke synes at grupperne indenfor kategorien Fremmedar-

bejdere var pyntet med ny viden. Men for nogle elever kan det have været en succesoplevelse, at 

være blevet bekræftet i noget, som de allerede ved, samt skal det siges, at hvad der er en gentagelse 

for nogle elever, kan være en udfordring for andre. Her kunne læreren måske udfordre de elever 

som det blev en gentagelse for, på en anden måde ved, at have givet dem ekstra materiale, eller bedt 

dem om en udfordrende præsentation med f.eks. PowerPoint show, netop for at udvikle dem til de-

res udfordringszone. Som Tomlinson og Rosholm fremhæver, som behandles elever lige ved, at 

blive behandlet anderledes (Rosholm, 2014, s. 49) (Tomlinson, 2007, s. 24).  

Som afslutning for forløbet havde læreren tilrettelagt en quiz, hvor spørgsmålene var meget nemme. 

Baggrunden for valget af quizzen forklarede han med, at han har mange erfaringer med, at elever i 

den aldersgruppe, godt kan lide konkurrence, og ville derfor skabe en konkurrenceatmosfære. Dette 
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fungerede især rigtig fint, fordi at der var nogle krav til aktiviteten. Kravene gik ud på, at der i hver 

gruppe skulle være én repræsentant, som var den eneste der måtte svare – svarede en anden, gik tu-

ren videre til den anden gruppe. Desuden var turene på tid, hvilket gjorde det endnu mere udfor-

drende for eleverne.  

Overordnet tolkede jeg undervisningen i 8.a som udfordrende for elever, men på en motiverende 

måde. Xb gjorde brug af forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder, samtidig med, at han gjorde 

eleverne opmærksom på det gennem sin dagsorden. Denne dagsorden benyttede mange elever un-

dervejs i undervisningen. Eleverne fik lov til at arbejde og drøfte viden i grupper, der var mulighed 

for at reflekterer, hvilket alle er motivationsfaktorer ifølge Tomlinson og Kagan og Stenlev (Kvande 

& Naastad, 2013, s. 41). At eleverne fik mulighed for at drøfte med hinanden inden det skulle gen-

nemgås i plenum, fungerer som stimuli, og eleverne egner sig derved større selvsikkerhed ved, at 

eleverne er i interaktion med hinanden som Kagan og Stenlev også fremhævede: ,,læring er en so-

cial proces, der finder sted i interaktion med andre” (Kagan & Stenlev, 2006, s. 12). Denne selvsik-

kerhed udvikle også gennem lærer-elev relationer, som evt. kunne være skabt gennem Xbs under-

visning (Rosholm, 2014, s. 50). Xb har efter min mening givet udtryk for, at han interesserede sig 

for dem, ved at stille dem autentiske spørgsmål, ved at gøre brug af humor i sin undervisning, ved at 

grine med elever, samtidig med at bevare læringsmiljøet. Af mit interview med en elev fra 8.b, fik 

jeg forklaret, at ved at Xb gjorde brug af humor i sin undervisning, gav det udfald i, at eleverne også 

kunne tillade sig at komme med ’dårlige’ bud på hans spørgsmål – miljøet i klassen var god, og 

man følte sig ikke bange for at fejle, forklarede eleven. Dette er med til at bekræfte mig i, at Xb har 

skabt relationer til disse elever.  

 

Brugen af emnet i forhold til motivation 

Som tidligere nævnt, består både 8.a og 8.b af mange elever med anden etnisk baggrund, herunder 

har mange elever et familiebånd til gæstearbejdere. Læreren kunne gennem dette faktum gå ind og 

ramme eleverne ved, at inkludere dem gennem spørgsmål om, hvordan deres forældre er kommet til 

Danmark. At motiverer eleverne i historiefaget, kan allerede ske ved, at man gør dem opmærk-

somme på, at alle mennesker har en historiebevidsthed. Man kunne bl.a. gøre brug af figuren af 

Bernhard Eric Jensen, hvor eleverne både kan få konkret eksempler på hvad vores historiebe-

vidsthed bliver påvirket af, samtidig, at det bliver visuelt for eleverne.  
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Det er også vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at vi alle ikke har samme forståelser af histo-

rien, da vi både oplever, forstår og fortolker på forskellige måde, afhængige af, hvad vi allerede har 

oplevet, forstået og fortolket. Derfor skal man ikke holde sig tilbage i at stille autentiske spørgsmål, 

eller lade eleverne reflektere eller dele deres holdning til et bestemt emne – samt skal man gøre ele-

verne opmærksom på dette. Kvande og Naastad fremhævede bl.a., at man sagtens kan møde et nyt 

emne med et åbent sind, men dét sind, vil aldrig være et tomt sind (Kvande & Naastad, 2013, s. 45). 

Altså vil jeg altid kunne sammenligne det med noget man muligvis har oplevet, eller at man forstår 

og fortolker det ud fra noget som har muligvis har oplevet, eller gennem vores interesser, alder, so-

ciale omgivelser m.m. (Pietras & Poulsen, 2011, s. 66).   

Som Kvande og Naastad betonede, er det vigtigt at vide, hvad og hvordan eleverne tænker historie, 

hvor man derigennem kan tilrettelægge en undervisning der tilpasser elevernes behov og interesser. 

Ved at undervise 8.a og 8.b i emnet migration, forstår jeg det som, at eleverne føler, at det vedkom-

mer dem. For det første blev begge klasser undervist i hvad en indvandrer er. Og som tidligere 

nævnt består den ene klasse af seks antal etnisk danske elever, og den anden af fem antal etnisk 

danske elever. Og af ren erfaring ved jeg, at flere af de etnisk danske elever også kommer med input 

om, at de nok er en kvart svensker eller tysker. Dette oplevede jeg også i disse klasser. Således har 

man allerede inkluderet alle sine elever – elever får en oplevelse af, at undervisningen vedkommer 

dem, og er derfor ekstra opmærksomme. Hvad jeg også oplevede var, at eleverne under diskussio-

ner af om hvorvidt gæstearbejdere og asylansøgere skulle blive i Danmark, begyndte at forsvare 

dem, hvilket også har været hensigten med undervisningen. Jeg har selv undervist i emnet Migra-

tion, hvor der i klassen opstod diskussioner om hvorvidt gæstearbejdere bør blive i Danmark, hvil-

ket resulterede i, at der opstod grupperinger. Dette er også en del af læringen, som man også kan 

bruge som en motivationsfaktor, fordi eleverne går ind og benytter empati og sympati, de lærer at 

argumentere og komme med deres personlige holdninger. Men her kan udfordringen dog blive, at 

diskussionen ikke skal ende med et skænderi eller anden form for negativ oplevelse. Derfor mener 

jeg, at man også skal være påpasselig med valget af materialer og emner. En fordel kan her være, at 

man kender sine elever nok til at vide, hvornår et emne bliver for ømt. Og på samme måde – at man 

kender sine eleverne nok til at vide, hvornår samtalen får en negativ drejning, og hvordan man som 

lærer skal tackle det.  

 Som også nævnt under teoriafsnittet, mener jeg, at eleverne udviser større interesse for undervis-

ningen, når de synes indholdet vedkommer dem, og når de sammenligner, drage paralleller i forhold 
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til noget, som de allerede besidder. Som tidligere nævnt, har jeg selv erfaret, at læreren ikke altid 

kan vide, hvad der virker for eleverne under et praktikforløb. Man er nød til at prøve sig frem. På 

den måde vil man give eleverne oplevelsen af varierende undervisning gennem bl.a. differentiering, 

men samtidig vil man også berige sig selv på erfaringsområdet, om hvad der virker på hvilken måde 

i den pågældende klasse. Som Kvande og Naastad pointere, er det også vigtigt, om hvordan læreren 

vælger at formidle indholdet. Ved at Xb stillede eleverne spørgsmål hvor han spurgte ind til om 

hvad de synes og tænkte, gjorde, at flere elever var aktive, da eleverne føler, at læreren har interesse 

for den viden de allerede besidder (Kvande & Naastad, 2013, s. 41). Hvorimod Xa ikke brugte ar-

bejdsmetoden hvor han inkluderede eleverne, men hvor han i stedet formidlede gennem læreroplæg, 

der mindede om tilgangen, som Pietras og Poulsen kalder læse og forstå tilgang (Pietras & Poulsen, 

2011).  

 

Diskussion – kritik af undervisning og resultater 

I dette afsnit vil jeg forholde mig kritisk til min undersøgelse og resultater. Jeg vil diskutere og vur-

dere mine resultaterne og hvad der kan være årsagen til mine resultater. Derudover vil jeg også dis-

kutere min undersøgelsesmetode.  

Som tidligere nævnt, er jeg selv bekendt med eleverne i 8.a og 8.b. Gennem mit interview med læ-

rerne, fik jeg også en præsentation af dem. Her får jeg at vide, at Xa har erfaring med skolebørn i 

10+ år, hvor han har mødt forskellige udfordringer hele tiden. Dog gjorde han mig opmærksom på, 

at han i sin egen klasse udelukkende anvender www.historiefaget.dk.  

 Xb er formand og træner i en fodboldklub i Albertslund, samt er han også pædagog i en af de få 

klubber der er tilbage i byen. Han har længe arbejdet med børn både inden –og uden for skolen, 

hvilket har udviklet ham således, at han bedre kan skabe relationer til børnene (egen forklaring på 

elevernes deltagelse). Xb gjorde mig opmærksom på, at han ofte anvender temabøger, fordi han sy-

nes det er nemmest at arbejde med, og få børnene til at fokusere på i de små klasser.  

Selvom Xa og Xb ikke har undervist i de to 8. klasser før, kender eleverne godt lærerne og om-

vendt. Denne kendskab kan være præget af alt fra at se hinanden på gangene, i pauserne hvor læ-

rerne er gårdvagter, i kantinen, gennem søskende eller andre bekendte og selvfølgelig også gennem 

snakken på lærerværelset. Dette er også en vigtig detalje at have med i sine overvejelser.  

http://www.historiefaget.dk/
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Jeg havde valgt at interviewe lærerne og to elever fra hver klasse. Interviewet blev mere til en sam-

tale, der blev afholdt før, løbende og efter min undersøgelse. Jeg valgte at observere klasserne og 

lærerne, netop for også selv at kunne se, og fortolke på hvad der egentlig virker/misvirker. Derud-

over kan en anden vigtigt ting at have med i sine overvejelser være, at jeg under min observation, 

ikke anvendte minut observation, men at jeg blot skrev ned, når jeg synes der var noget vigtigt. Jeg 

havde med vilje valgt, ikke at fokusere på ét område alene, og derfor også at observere, da jeg selv 

mener, at en undervisningssituations hændelse under alle omstændigheder er afhængig af omgivel-

serne.  

Da jeg allerede er bekendt med klassens elever, vil jeg ikke udelukke, at jeg har været 100% objek-

tiv under min tolkning af hvornår eleverne var motiverede, selvom jeg har forsøgt at forholde mig 

objektiv, og godt ved, at det var en nødvendighed for min undersøgelse. Men på den anden side, 

mener jeg også, at eleverne havde lettere ved at snakke med mig til interviewene, da jeg ikke var en 

fremmede person, der ville have informationer om hvad de synes om undervisningen. Jeg mener 

ikke selv, at jeg har gode relationer til eleverne, men synes alligevel at det har præget deres opfør-

sel.  

I forhold til elevernes deltagelse i de forskellige klasser, mente eleverne selv, at undervisningen var 

spændende. Den manglende aktive deltagelse kunne til tider skyldes, at de ikke var vant til at få un-

dervisningen på den måde, som den blev tilrettelagt og differentieret af henholdsvis Xa og Xb – og 

det samme gælder, når eleverne mener, at de har været ekstra aktive, end normalt. Derudover mente 

eleverne også selv, at det er mere spændende at have om et emne, hvor man selv kan komme med 

historier, og hvad de evt. havde læst om i avisen om asylansøgere for kort tid siden. Men de mente 

også, at undervisningen kunne blive for tung, hvis det handlede for meget om faktuelle ting, såsom 

datoer, årstal, områder osv. Hvad jeg ellers synes har været rigtig ærgerlig er, at Xa og Xb ikke 

gjorde meget brug af at differentierer materialer. Et af eksemplerne er hjemmesiden www.velkom-

men.dk, som er rig på muligheder i forhold til differentiering, da det er et multimodalt materiale.  

 

Konklusion  

Efter at have undersøgt om hvordan man som historielærer kan øge motivationen hos eleverne i hi-

storiefaget kan jeg konkluderer, at relationer til eleverne har en afgørende rolle. Jeg har gennem min 

erfaring som lærervikar og gennem praktikforløb erfaret, at ved at man giver eleverne indtryk af, at 

http://www.velkommen.dk/
http://www.velkommen.dk/
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man gerne ’vil’ dem, er de også mere åbne og modtagelige. At de er åbne og modtagelige, giver ud-

fald i, at eleverne pr. automatik er mere motiverede i undervisningen. Gennem min undersøgelse 

kan jeg også konkluderer, at relationer i første omgang ikke altid er afhængige af hvor meget man 

kender hinanden på forhånd, men mere afhængig af, hvor meget man giver af sig selv. Nordahl po-

interede med, at ved at man er i position til eleverne, har man også adgang til eleven (Nordahl, 

2012, s. 136). Dette er en følge af, at man giver noget af sig selv, og eleverne så kan spejle sig i det. 

Dette fandt jeg både ud af gennem denne undersøgelse, men også gennem mit praktikforløb 2014 på 

en skole i København. Her havde min gruppe og jeg en 8. klasse, hvor vi skulle have emnet migra-

tion. Klassens historielærer sikrerede, at det vil blive et fiasko, da klassens elever ikke kan arbejde 

så selvstændigt som ellers planlagt, og slet ikke med et emne som migration. Vi fik alligevel lov til 

at gøre et forsøg. Vi valgte med vilje at blive i klassen med eleverne i pauserne, i modsætning til 

klassens øvrige lærere. Vi spurgte ind til hvor de var fra, om de gik til noget i fritiden osv. Vores 

forsøg på at skabe relationer til eleverne, røg ikke i vasken, og vi endte med at have en succesople-

velse gennem vores praktik.  

På samme måde kan jeg også konkludere, at eleverne gennem valg af emne og undervisningsfor-

mer, ser anderledes på undervisningen, da eleverne får en undervisning, der akkurat tilpasser deres 

forudsætninger, behov og interesser jævnfør Tomlinsons teori (Tomlinson, 2007, s. 25). Ved at gøre 

brug af varierende undervisningsformer, herunder differentiering, og ved at gøre eleverne bevidst 

om hvad historie egentlig er, resulterede i, at eleverne var mere aktive under læringsprocessen. 

Både Kvande og Naastad og Pietras Poulsen fremhæver, at varierende undervisning kan være nøg-

len frem til et mere aktivt og motiveret klassemiljø.   
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Bilag  

Bilag 1  

1. Hvem er flygtninge?  

- Forklar hvad en konventionsflygtning er  

- Færdiggør sætningen: Danmark giver ikke asyl til personer, der er flygtet pga. …  

 

2. Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer?  

- Hvad indførte Danmark i 1973? Og hvad kræver det at få opholdstilladelse som flygtning?  

- 100 millioner i verden opholder sig uden for deres hjemland, hvoraf 13 millioner af dem regnes for at være flygtninge. 

Hvad regnes de andre for, og af hvilke grunde kan de have været ’flygtet’?  

 

3. Hvorfor tager Danmark imod flygtninge?  

- Hvilke konventioner bliver nævnt i dette afsnit? Og hvad betyder de for flygtninge?  

 

4. Hvorfor hjælper vi ikke ude i verden i stedet for her?  

- Hvad er UNHCR, og hvad er deres opgave? Hvordan finansieres/betales arbejdet i UNHCR?  

- Hvor mange lande arbejder Dansk Flygtningehjælp i, og hvad uddeler de nødhjælp til?  

 

5. Kan alle søge asyl i Danmark?  

- Kan man få asylophold i Danmark, hvis man kommer gennem et andet land som også er sikkert for asylsøgeren? For-

klar Dublinkonventionen 

- Angiv år og tilhørerende tal på antallet af personer, som var blevet indstillet til at få behandlet deres ansøgning om 

asyl her i landet 

 

6. Hvordan vurderer man, om en person er flygtning?  

- Gør rede for alle seks punkter!  

 

7. Bliver afviste asylansøgere sendt tilbage?  

- Undersøg hvor Sandholmlejren er 

- Undersøg hvad ’humanitær opholdstilladelse’ er, og hvad ’tålt ophold’ vil sige  

 

8. Hvordan kommer de til Danmark?  

- Forklar hvad følgende er: ”spontan flygtning”, ”FN-flygtning” og ”Kvoteflygtning”  

 

11. Hvad lever flygtninge af?  
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- Får en flygtning penge som en der er på kontanthjælp? Og hvad er starthjælp?  

- Hvem sørger for kost, tøj, sundhedsydelser osv. for flygtninge?  

12. Kommer flygtninge i arbejde?  

- Hvad er grundene til at flygtninge har sværere ved at komme i arbejde?  

 

13. Lærer de dansk?  

- Forklar hvordan undervisningen foregår for flygtninge og asylansøgere  

- Hvilke årsager nævnes for, at nogle flygtninge kan fritages for at få undervisning?  

 

15. Kan de få familien hertil?  

- Forklar hvad der er særligt for flygtninge i forhold til familiesammenføring  

 

18. Er flygtningene kriminelle?  

- ,,og gruppen af unge er større blandt flygtninge og indvandrere end i den samlede danske befolkning’’ – forklar dette 

- Får asylansøgere fængselsstraf for forseelser som man normalt ikke får fængselsstraf for? 

 

20. Rejser flygtningene hjem igen?  

- Hvad betyder at repatriere?  

- Hvilken hjælp sørger Dansk Flygtningehjælp for?  

 

21. Kan en flygtning blive tvunget til at rejse tilbage?  

- Forklar hvilke forskelle der er, hvis man har/ikke har opholdstilladelsen  

 

22. Bliver flygtninge danske borgere?  

- Hvor mange år er deres opholdstilladelse midlertidig?  

- Hvordan kan flygtninge få varig opholdstilladelse? Hvilke krav skal de opfylde?  

- Kan flygtninge stemme?  
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Bilag 2  

1. Hvilke holdninger har de etniske danskere til at gæstearbejdere inviteres til Danmark? 

 

2. Hvilket syn har arbejdsgiverne på gæstearbejdere?  

 

3. Hvilke forskelle er der mellem arbejdet i gæstearbejdernes hjemland og Danmark?  

 

4. Hvilke billede havde gæstearbejderne af danskere og Danmark i starten af 1970’erne?  

 

5. Hvilke holdninger gives der til udtryk i forbindelse med at invitere gæstearbejdere til Danmark, og benytte sig 

af udenlandsk arbejdskraft?  

 

6. Hvilke problemer støder gæstearbejdere på?  

 

7. Hvilke forhold levede gæstearbejdere under? 

  

8. Af hvilke grunde inviterede Danmark gæstearbejdere?  

- Fordele?  

- Ulemper?  

 

9. Hvem var den første der blev straffet ud fra racismeparagraffen? Begrund hvorfor!  

  


