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Indledning 

I vores opgave tager vi udgangspunkt i et besøg på arbejdermuseet, hvor vi fulgte en 8. 

klasse fra en sjællandsk kommune. På besøget skulle klassen arbejde med et 

undervisningsforløb, som hedder Familien Sørensen. Undervisningsforløbet tager 

udgangspunkt i denne, som er en autentisk arbejderfamilie fra Østerbro i København, som 

levede i starten af 19. tallet. Under undervisningsforløbet observerede vi klassen og 

undervisningen med henblik på at bruge disse observationer i vores opgave. Her var vi især 

interesserede i at undersøge, hvordan læreren, og museets underviser var opmærksomme 

på at inkludere alle eleverne i undervisningen. Her havde vi fokus på, at de elever som ofte 

kategoriseres som ”de stille”, og på hvordan deres deltagelse var. Efter 

undervisningsforløbet foretog vi et fokusgruppeinterview med nogle udvalgte elever, et 

interview med læreren og et med museumsformidleren. Vi vil senere i opgaven give en 

mere præcis beskrivelse af selve undervisningsforløbet, og de observationer som vi gjorde 

os, samt en uddybning af svarene fra interviewene. 

Grunden til at vi har fokus på netop deltagelse og inklusionen af alle elever er, at vi bygger 

op omkring Historielabs undersøgelse af historiefaget fra 2015. Denne undersøgelse fandt 

frem til en lang række konklusioner om elevernes mening om faget historie. Her er det 

tydeligt for os, at der er en række udfordringer, som er relevante at for os som kommende 

historielærere at undersøge nærmere. Rapporten er bl.a. kommet frem til, at eleverne 

oplever historiefaget som et fag, hvor læreren gennemgår et stof, der læses et tilhørende 

læremiddel, der bliver efterfølgende besvaret spørgsmål og at læsestoffet ofte er tungt 
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(historielab, 2015). Derfor fandt vi det relevant undersøge en alternativ måde at undervise i 

historie på, som tager udgangspunkt i et museumsbesøg. Her vil vi først of fremmest 

undersøge, hvad et museumsbesøg kan tilbyde ved at tage udgangspunkt i Familien 

Sørensen udstillingen. Her vil vi beskrive, hvilke aktiviteter som eleverne arbejdede med, og 

hvordan de giver mening ud fra den teori, som vi har udvalgt til opgaven. Dette føres frem til 

følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan kan Arbejdermuseets undervisningstilbud anvendes som en ressource i et 

historieforløb i en 8. klasse, med særligt henblik på at fremme deltagelsesmulighederne for 

klassens stille elever? 

Metode 

For at kunne undersøge hvilke overvejelser en lærer gør sig, om sin rolle ved et 

museumsbesøg, har vi valgt at benytte Hyllesteds differentiering af de forskellige 

lærerroller. Her finder vi det relevant at undersøge, hvorledes en lærer kan benytte denne 

model til bedst at finde den ideelle rolle at spille under et museumsbesøg. Dette er ikke et 

entydigt svar, men er afhængigt af mange faktorer blandt andet konteksten.  

Til at undersøge museumsbesøget som læremiddel, benytter vi os af Thomas Illum Hansens 

“læremiddelstrekant”, hvor vi analyserer læremidlet mere konkret i forhold til den direkte 

benyttelse af det. Vi finder denne metode relevant i forhold til at grave dybere ind i selve 

læremidlet og undersøge de taksonomiske niveauer, som bliver anvendt i forløbet.  

I vores undersøgelse af “stille elever” benytter vi Frank og Heidi springs bog “stille 

stemmer”, som vi først og fremmest benytter til at definere, hvad en stille elev er, og hvad 

man som underviser skal være opmærksom på. Fra denne bog trækker vi blandt andet på 

Dunn og Dunn teori om forskellige intelligenser, som gør os opmærksomme på netop denne 

problemstillinger. Vi benytter os også af Luhmanns ide om systemteori, som identificerer en 

skoleklasse som et system med et selvstyrende hierarki, hvor eleverne har forskellige roller. 

I dette system vil nogle af eleverne blive kategoriseret som “stille elever” og vil dermed blive 

begrænset i deres deltagelsesmuligheder. Dette kan vi bruge til at blive opmærksomme på 
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lærerens rolle som “leder” i klassen, og dermed finde en løsning til at skabe bedre 

deltagelsesmuligheder for elever.  

Til at komme ind på hvordan man skabe et mere deltagende og aktivt klasserum, benytter vi 

os af Olga Dysthes begreber “det flerstemmige og dialogiske klasserum” hvor vi stiller dette 

begreb op imod det ”monologiske klasserum”. Dette er relevant i forhold til at undersøge, 

hvordan man kan inddrage og inkludere alle eleverne i undervisningen.  

Til at undersøge hvordan man kan benytte et museumsbesøg i et undervisningsforløb, 

bruger vi Jordets Læringssløjfe til, som vi finder relevant fordi den undersøger de forskellige 

punkter, som fører op til et undervisningsforløb. Modellen er delt op i tre faser som består 

før, under og efter. Gennem denne model vil vi prøve at identificere, hvilke punkter der 

relevante at fokus på i tilrettelæggelsen af et museumsbesøg.  

Til at indsamle vores empiri har vi benyttet os af to metoder. For det første fungerede vi 

som passive observatører under undervisningsforløbet. Den anden måde vi indsamlede 

empiri på, var gennem vores semistrukturerede interviews med en fokusgruppe af elever og 

et interview med læreren. Afslutningsvis foretog vi et interview med museumsformidleren.   

Arbejdermuseet 

Arbejdermuseet er beliggende i København K betegnes som et kulturhistorisk museum. 

Museet kan spore sine rødder tilbage til 1909, hvor arbejderbevægelsens arkiv blev 

oprettet, hvis formål det var at indsamle og bevare artefakter og litteratur fra den danske 

arbejderbevægelses historie og stille materialerne til rådighed for befolkningen. I 1982 

besluttede LO, som havde oprettet det daværende arkiv, at de ville udvide deres 

arrangement, og derfor blev museet oprettet et år senere i 1983. Året efter i 1984, blev 

museet statsanerkendt, og kunne derfor modtage driftstilskud ifølge museumsloven. På 

Museet er der en række faste udstillinger, og nogle udstillinger som skifter. 

Arbejdermuseet skriver om deres skoletjeneste ”Undervisning på Arbejdermuseet skaber 

rum for, at elever finder historiske perspektiver på deres eget liv og samfundsrelevante 

udfordringer. Dette historiske omdrejningspunkt for undervisningen er at skabe fortællinger 

om hverdagsliv, arbejdsliv og demokrati, der understøtter og styrker oplevelse af 
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handlemuligheder i forhold til at påvirke deres eget liv, egen samtid og fremtid” 

(Arbejdermuseet, 2020). 

Besøgsklassen 

Besøgsklassen er en 8. klasse fra en kommune på Sjælland. Klassen består af 25 elever, 

hvoraf ca. 60% af eleverne er flersprogede. Klasselæreren beskriver klassen som en god 

klasse, men som en klasse med en række udfordringer i det faglige aspekt. Hun vurderer, at 

der er 3-4 elever som er den faglige top i klassen, at der er en meget bred midte, og til sidste 

er der to elever, som ligger i bunden af det faglige niveau. Udover disse faglige udfordringer 

i historiefaget, fortæller underviseren også, at der indtil for nyligt har været en række 

sociale problemer i klassen, som dog i høj grad er blevet løst nu. 

Eleverne er ikke blevet gjort opmærksomme på, at de skulle på besøg på Arbejdermuseet 

indtil dagen inden. Læreren fortæller samtidig at historieundervisningen i de sidste par 

måneder stået på vikarundervisning, hvor eleverne primært har set videoer om historiske 

events.  

Dette har selvfølgelig præget historieundervisningen, og læreren vil derfor bruge besøget, til 

at sætte et emne i gang om industrialisering.  

Datagrundlag 

I september måned besøgte vi arbejdermuseet. Vi besøgte museet for at observere og erfare, 

hvad, arbejdermuseets undervisningstilbud indebærer, og hvilke muligheder og 

begrænsninger det har. Vi havde et særligt fokus på undervisningstilbuddet om familien 

Sørensen. Vi havde på forhånd aftalt med museet, at vi kunne følge en 8. klasse på 19 elever, 

som netop skulle gennem undervisningstilbuddet om Familien Sørensen. Vi fulgte derfor en 

8. klasse og observerede hvad der skete, og hvordan eleverne tog imod 

undervisningstilbuddet. Efter undervisningsforløbet var afsluttet, interviewede vi den 

pågældende lærer og fem udvalgte elever. De fem udvalgte elever var valgt af læreren, men 

vi havde aftalt med hende, og hun skulle vælge blandede elever ift. køn, etnicitet og fagligt 

niveau. Der skulle heri være elever, som hun betegner som “stille elever”. At vores elevgruppe 
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har skulle være blandet, har været et bevidst valg, da vi ved, at der i alle skoleklasser sidder 

elever, som har meget blandet niveauer og forudsætninger. Vi mener derfor at en blandet 

gruppe bedst repræsentere en samlet klasse. 

 

 

Beskrivelse af undersøgelsen fra historielab: rapport i 

historiefaget 

I vores indledning har vi beskrevet hvordan mange elever oplever historiefaget som kedeligt 

og tungt. I dette afsnit vil vi forsøge at gøre rede for, hvorfor vi tager dette udgangspunkt og 

pege på årsager til, hvorfor elever har den opfattelse af faget. Undersøgelsens formål er 

ifølge dem selv ”Har været på eksplorativ vis at kortlægge, hvad der foregår i 

historieundervisningen i danske grundskoler, herunder hvilke opfattelser af historie som 

skolefag elever og lærere giver udtryk for at have.” (Historielab.dk, 2015). Dette er relevant 

for vores opgave, fordi vi netop forsøger at finde ud af, hvordan vi kan gøre 

historieundervisningen mere relevant og fagligt motiverende for eleverne. I undersøgelsen 

kommer de frem til en række konklusioner, på baggrund af deres analyse. Vi vil udvælge en 

række konklusioner fra deres undersøgelsen, og kigge nærmere på, hvordan vi i vores 

opgave kan præsentere et alternativt forslag til, hvordan en historieundervisning kan foregå.  

I undersøgelsen undersøger de, hvordan undervisningen foregår ifølge eleverne. Eleverne 

peger på, at undervisningen ofte er præget af tavleundervisning, hvor læreren gennemgår 

et materiale, der læses et læremiddel og der besvares spørgsmål. De mener at den høje 

mængde af læsestof, gør faget meget tungt. De beskriver også læreren som værende meget 

”På”. Dvs. at han/hun styrer forløbet, gennemgår stoffet og stiller spørgsmål osv. 

(Historielab, 2015). Vi kan dermed udlede at mange af eleverne oplever historiefaget som et 

monologisk klasserum, hvor læsning og tavleundervisning udgør en stor del af den samlede 

undervisning. Vi ser også at eleverne opfatter undervisningen som kedelig, hvor de især 

efterlyser større variation i undervisningen som løsning på problemet. Det er svært at 

vurdere, om det ”kedelige” hovedsageligt er møntet på undervisnings tilrettelæggelse eller 
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indholdet (Historielab, 2015). Ud fra dette, kan vi altså argumentere for, at 

historieundervisningen kan være kedelig for en stor del af eleverne.  

 Vi har beskrevet, hvilke udfordringer som historieundervisningen har for eleverne. Nu vil vi 

ændre fokus og beskrive hvilke dele af historieundervisningen, som eleverne synes er 

spændende og lærerigt ifølge undersøgelsen. Undersøgelsen peger på, at eleverne oplever 

undervisningen som mere givende, når den tager udgangspunkt i alternative læringsrum 

f.eks. Computerspil, producere film eller mere generelt at der sker noget ”anderledes”. Den 

anden ting som undersøgelsen viser er givende for eleverne er, når de besøger et museum 

eller andre kulturinstitutioner (Historielab, 2015). Dette er naturligvis interessant for vores 

opgave og viser hvorfor museumsbesøg, kan have en afgørende plads i 

historieundervisningen. I undersøgelsen prøver de også at undersøge, hvilke elementer som 

eleverne oplever som interessant og relevant. De to punkter som undersøgelsen er kommet 

frem er, at eleverne interesserer sig for spændende og dramatiske fortællinger fra fortiden, 

og at indholdet af undervisningen har betydningen for nutiden. Undersøgelsen peger på, at 

hændelser for mere end 200 år siden opleves som mindre interessant for eleverne 

(Historielab, 2015).  

Vi kan på baggrund af disse konklusioner fra historielab udlede, at eleverne synes at 

historieundervisning er kedelig, når en stor del af det er baseret omkring et monologisk 

klasserum, hvor tavleundervisning og læsestof er de primære læremidler. Vi kan også se, at 

eleverne responderer positivt, når undervisningen ændrer sine rammer og udforsker 

alternative læringsrum. Vi kan også se, at eleverne bliver motiverede af undervisning som 

har fokus på historiske emner, som er relevante for nutiden, og at de synes at historiske 

fortællinger er spændende. De konklusioner som vi har valgt ud fra undersøgelsen, vil danne 

rammen for vores opgave omkring museumsbesøg og fungere som et argument for, hvorfor 

vi mener, at de er relevant at undersøge museumsbesøg nærmere.  

Beskrivelse af undervisningsforløbet 

Underviseren samler klassen i gården foran museet. Her modtager de en række instrukser 

om, hvad der skal foregå til dagens undervisning på arbejdermuseet. Inde i museet venter 

museumsformidleren, som tager imod klassen og læreren. De går samlet op til udstillingen 

“Familien Sørensen”, hvor museumsguiden starter med at give klassen generelle 
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informationer om familien og om udstillingen. Derefter bliver klassen delt op i grupper, som 

skal arbejde med forskellige historiske scenarier. Eleverne får uddelt fem forskellige pjecer 

med forskellige historier (Se bilag 4). Pjecerne indeholder en kort introduktion til personen 

som de skal arbejde med, og derefter fire forskellige opgaver som eleverne skal løse. Den 

sidste opgave er en præsentation, som de skal overføre for resten af klassen på skift. Hver 

opgave er bygget omkring et forskelligt rum, og eleverne skal dermed bruge informationer 

fra det rum som de står i udarbejdelsen af projektet. Efter at eleverne har lavet deres 

opgaver, påbegynder de forberedelsen af deres forskellige præsentationer. Eleverne 

begynder derefter deres præsentation. Til sidst samler rundviseren op på, hvad eleverne har 

lært og forsøger at indgå i en dialog med klassen. Her forsøger han at spørge ind til 

elevernes ideer om kvinders rettigheder, arbejdernes rettigheder, og forsøger at få dem til 

at perspektivere nogle af de problemstillinger, som de har arbejdet med på museet til 

nutiden. I denne del af forløbet, er det kun de samme fire elever, som rækker hånden op og 

taler.  

Interview 

I vores interviewmetode, har vi taget udgangspunkt i Brekke og Tiller, ”Læreren som forsker”. 

Vi har lavet et forskningsinterview, hvilket er en kvalitativ metode.  En kvalitativ metode, er 

en metode, som kan bruges til, at få informationer, der er svære at måle med tal. Vores 

interview kan altså ikke bruges til at få endeligt svar på et spørgsmål, men er mere velegnet 

til at få ny information, nye vinkler eller afprøve hypoteser (Tiller, 2014). 

En fordel ved interviewet som metode er, at man kan få et nuanceret billede, måske nye 

indsigter inden for et område.  Det er vigtigt at have for øje, at et interview ikke er en neutral 

teknik, men at svarene bliver påvirket af, hvem man spørger, og hvordan der spørges. 

Det er vigtigt at bruge tid på at sætte sig grundigt ind i emnet, inden man laver sit interview, 

da interviewets kvalitet og den måde man spørger, har stor indflydelse på det man får ud af 

interview.  Det er derfor vigtigt at man inden interviewet har en stor forhåndsviden. Vi har 

derfor inden besøget brugt langt tid på at undersøge udstillingen om Familien Sørensen, og 

på at udarbejde vores spørgeguide, (se bilag 4). 
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Vi har opbygget vores interview som et semistruktureret interview. Dette har vi gjort i både 

vores interview af eleverne og læreren. Det semistrukturerede interview er en interviewform, 

hvor intervieweren bruger en interviewguide. Intervieweren har således en række af 

spørgsmål, der skal besvares under interviewet. Den semistrukturerede metode giver også 

mulighed for at få besvaret det man ønsker, men der er samtidig mulighed for at der kan 

stilles uddybende spørgsmål, og at spørgsmålene kan ændres undervejs alt efter, hvad 

respondenterne svarer.  

 Vi har brugt denne metode, da vi mener, det bedst hjælper os i at få afdækket 

problemformulering, da vi søger at forstå de fænomener, der indtræffer hos eleverne og hos 

læreren. Vi har derfor brugt meget tid på at spørge ind til de erfaringer, som de har haft i 

forbindelse med besøget.  

Vi tager fænomenologisk syn, hvor vi tillægger menneskets opfattelser stor betydning. 

(Muschinsky, 2017, s. 43). Vi mener, at genstande ikke har berettigelse uden om den 

menneskelige erfaring, og det er den enkeltes møde med genstande, som definerer 

genstandens betydning. Det var derfor vigtigt for os at få afdækket, hvad deres oplevelser var 

med mødet med museet, og hvilket overvejelser læreren havde tænkt både før, under og 

efter besøget.   

Vi har altså valgt at benytte denne metode, da vi ønskede at få svar på nogle helt 

grundlæggende ting, men samtidig ønskede at lade eleverne snakke om det, de var optaget 

af. Det var vigtigt for os at finde ud af det, da vi netop undersøger, hvad der motiverer 

eleverne i historie, hvad de lagde mærke til på deres besøg på Arbejdermuseet, hvordan de 

blev motiveret. 

Fokusgruppeinterview 

Vi havde valgt at benytte et fokusgruppeinterview, da vi havde mødt eleverne på dagen, og 

vi derfor mente, at det kunne skabe en større tryghed hos eleverne, hvilket ville skabe et 

bedre grundlag for en flyvende samtale. “Fokusgrupper rummer potentielt mulighed for, at 

deltagerne i deres interaktion med hinanden udtrykker sådanne ellers tavse og taget for givne 

repertoirer for betydningsdannelse. Deltagerne får nemlig her mulighed for at ”tvinge” 
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hinanden til at være diskursivt eksplicitte i deres forhandlinger med hinanden” (Halkier, 2009, 

s. 9). 

Observation  

Foruden interviews af læreren og elever, brugte vi også observation som metode. 

Observation som metode som omhandler, at man iagttager, det man prøver at blive klogere 

på. Der findes to former for observatører. Den en type er den aktive observatør og den anden 

er den passive. Vi valgte at være passive og “bare” observere, da vi ikke ønskede at påvirke 

situationen og det mulige resultat (Muschinsky, 2017, s. 143). 

Grunden til at vi både bruger interviews af hhv. læreren og nogle udvalgte elever, var for at 

sikre validiteten i vores undersøgelse af vores problemstilling. Vi lavede altså en triangulering, 

hvor vi med forskellige metoder, kastede lys over vores problemstilling (Mottelsson, 105-

106). 

Fra vores interviews fik vi belyst problemstillingen gennem interviewpersonernes oplevelser 

og forståelse af, hvad de havde oplevet, og gennem vores observationer, fik vi belyst, 

hvordan forløbet gik, og hvilke elever der bød ind, og på hvilken en måde. 

Læremiddeltjek på baggrund af Thomas Illum Hansens model 

Tilgængelighed: 

 

Udtryk  

I begyndelsen af forløbet bliver alle eleverne vist ind i det første rum fra arbejdermuseets 

udstilling ‘Familien Sørensen’. Rummet er en replikation af familien Sørensens’ stue, og 

eleverne bliver her udsat for mange nye sanseindtryk. Stuen er malet i en stærk rød farve, 

og den er indrettet på en måde, som er helt anderledes end, hvad eleverne ser i dag. 

Eleverne har i denne fase mulighed for at bevæge sig rundt i stuen, og se på genstandene, 

og mærke på dem. På den måde er udstillingens udtryk tilgængeligt, da eleverne har 

mulighed for at gå på opdagelse selv. Rundviseren og klasselæreren inddeler derefter 

eleverne i grupper af fire, og uddeler en forskellig brochurer til hver gruppe, som de skal 
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tage med sig ud i de forskellige rum på udstillingen. Hver brochurer er skrevet til at passe til 

den historie, som de forskellige rum på udstillingen prøver at fortælle. Brochurerne er en 

multimodal tekst, med rubrik, underrubrik, tekstafsnit og billeder. Dette skaber en god og 

forståelig sammenkobling mellem de forskellige repræsentationsformer. Det er derfor 

tydeligt, at museet har haft fokus på at skabe et forløb, hvor de forskellige udtryk som 

eleverne bliver præsenteret for, er tydelige og forståelige for eleverne.  

  

Indhold 

En del af forløbet for eleverne, var at arbejde med historiske scenarier på museet. Efter at 

eleverne har læst en kort tekst, hvor de bliver præsenteret for konteksten bag det rum, de 

står i, skal de læse en tekst om, hvad historiske scenarier er. Eleverne bliver dermed klart 

præsenteret for både de historiske scenarier og selve rummet. Eleverne afslutter denne del 

af forløbet ved at forberede deres scenarier, som de til sidst skal præsentere for de andre 

elever. Vi kan dermed se, at forløbet er opbygget med omtanke om at have en klar struktur, 

hvor der er en rød tråd mellem alle delene af forløbet.  

 

Aktivitet 

Aktiviteterne som eleverne arbejdede med under forløbet, blandede mange forskellige 

elementer fra mange forskellige undervisningsmetoder. I de to timer som eleverne var ude 

på museet, fik de mulighed for at gå på opdagelse, læse, arbejde med historisk tænkning og 

fremlægge for hinanden. Arbejdermuseet har opbygget forløbet således, at forskellige 

elever, med forskellige egenskaber, ville blive præsenteret for forskellige aktiviteter således, 

at de også ville prøve forskellige metoder. Det rammer altså det, som Dunn og Dunn omtaler 

som forskellige læringsstile. At der bliver brugt forskellige læringsstile, resulterer i at nogle 

af eleverne blev engagerede i de forskellige dele af forløbet. I den del som omhandler, 

elevernes præsentationer af deres del af museet, er der en fin kobling til elevernes hverdag. 

Dette sker gennem stilladseringen via de hjælpespørgsmålene, som var i brochuren.   

  

I selve den afsluttende diskussion, hvor museumsformidleren prøvede at samle op på det 

hele og perspektivere til i dag, var der til gengæld en ringe deltagelse målt på antal af elever, 

som bød ind til samtalen. Det var de samme fire, som bød ind til samtalen.  Dette skyldes 

nok måden, hvorpå det var bygget op. Vi anser det for et problem, at eleverne ikke havde 



12 
 

mulighed for at diskutere inden de skulle svare, og at museumsformidleren ikke faciliterede 

samtalen.  

 

Progression: 

Udtryk 
Forløbet starter altså helt grundlæggende med, at rundviseren får et indblik i, hvad eleverne 

ved i forvejen, og hvad klassen har arbejdet med i forvejen. 

Derefter går rundviseren rundt sammen med klassen, og viser dem hele udstillingen. 

Eleverne bliver herefter del op i grupper og skal arbejde med et af de 5 rum, som 

udstillingen består af. De enkelte grupper vil herefter skulle fremlægge deres rum for deres 

klassekammerater og være eksperter om det rum, og de personer, som det beskriver. 

I hvert rum vil der både være en masse genstande og andre artefakter, som skal give 

eleverne en fornemmelse af, hvordan menneskene har levet, og hvilken samfundsklasse de 

har tilhørt. Derudover er der også en folder, som forklarer om, hvem der har levet i dette 

rum, hvad det har blevet brugt til og hvordan det spiller ind i samtiden. I det selvsamme 

brochure var der være arbejdsspørgsmål, som bevæger sig fra det helt konkrete til det mere 

abstrakte. Der vil være spørgsmål som man direkte kan læse i teksten, men andre 

spørgsmål, hvor man skal læse mellem linjerne, og bruge rummet og koble det sammen 

med, hvad man ved i forvejen om samtiden, for at kunne svare på spørgsmålet. Det er 

derfor en tydelig progression i udtrykket. 

Indhold 

Igennem hele forløbet prøver museumsformidleren at koble forløbet til elevernes hverdag. 

Et eksempel er i slutningen af rundvisningen, hvor eleverne bliver bedt om at koble de 

udfordringer, som de har arbejdet med at befolkningen havde for omkring 100 år siden til 

de udfordringer, som vi har i dag. Det er alt fra boligforhold, fritid, job og til at diskutere 

klimaproblemerne, som vi har i dag set i lyset af industrialiseringen, og hvilke problemer det 

skaber for klimaet. s. 7. Der er altså en stor progression i forløbet ift. at gå fra de meget 

konkrete problemstillinger, som de fleste elever kan relatere til, til at gå til noget meget 

abstrakt. 

Aktivitet 



13 
 

Når eleverne i grupper arbejder med opgaverne, vil de som tidligere nævnt, kunne bruge 

mange forskellige metoder til at løse dem. Det skyldes, at de både kan bruge rummet, en 

masse genstande og folderen. De vil derudover kunne spare med hinanden ift. at løse 

opgaverne. Dog vil der ikke være meget forskel på typen af aktiviteter. Eleverne vil altså ikke 

direkte møde både konkrete kropslige aktiviteter og mere symbolske aktiviteter. 

Differentiering 

Udtryk 

Undervisningsforløbet åbner til dels op for forskellige måder at blive opfattet på og 

fortolket. Det gør det, da eleverne både kan læse sig til information om den del de skal stå 

for, og fordi de får en masse sanseindtryk, når de er i deres tildelte rum. Det skyldes de 

mange artefakter og personerne, som er at finde i rummet. Dog savner jeg, at eleverne 

eventuelt får mulighed for at få læst noget højt, hvis de ikke er så læsestærke. Det kunne 

også godt være en ide, at give eleverne mulighed for at se en video eller lignende, som 

fortæller noget om den familie, som boede der. 

  

Indhold 

Altså forløbet er koncentreret omkring familien Sørensen, og hvordan de boede, levede og 

arbejdede. Derudover tager forløbet udgangspunkt i industrialiseringen og arbejderes 

forhold i København, og de kampe som arbejderklassen kæmpede.  Dette rummer en del 

potentialer, da meget af tematikken er omkring arbejdernes ringe levevilkår. Mange af 

eleverne kan f.eks. nok relatere til, at en hel familie på 8 personer boede i en to-værelset 

lejlighed, og at familien kun tjente 8 kroner om ugen. Dette giver elev 4 udtryk for i 

interviewet “Jeg synes jeg at lærte nyt ift. til før i tiden. At der var stor forskel på hvordan de 

var, og hvordan de er. F.eks. de tjente ikke så mange penge om ugen i forhold til nu, hvor 

man tjener meget mer. Og man har også flere penge til rådighed ift. dengang”. 

 Derudover giver forløbet også muligheder for individuel forståelse, da rummene rummer så 

mange fortolkningsmuligheder, fordi de udtrykker så meget forskelligt. Derudover også da 

der er mange forskellige artefakter mm at tage fat i, som fortæller noget forskelligt. 

 

Aktivitet 
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Aktiviteterne åbner op for elever med forskellige behov og potentialer. Dette gør det, da 

forløbet indeholder nogle forskellige læringsmåder/læringsstile. Dette gør det, da eleverne 

både har mulighed for at se, sanse og læse i deres tildelte folder om den del af udstillingen, 

som den respektive gruppe arbejder med. Dog begrænser forløbet også på den måde, at 

meget af forløbet afhænger af, hvorvidt eleverne er i stand til at læse og fortolke det, som 

der står i folderne om deres tildelte område. Det kunne havde været godt, hvis der var 

mulighed for at få læst ens tekststykke op. Det kan dog godt rumme en række potentialer, 

at elever har eleverne mulighed for at hjælpe hinanden, da de arbejder i grupper.   

  

”Stille elever” 

 I dette afsnit vil præsentere vores syn på begrebet “stille elever” og forsøge at vise, hvilket 

perspektiv vi vurderer begrebet igennem. At være ”stille” er ikke et problem, hvis det kan 

accepteret af andre… Lærere, elever. (Spring, 2012, s. 42) 

Problemet opstår, når en elev har tilknytningsproblemer, og dermed er usikker i forhold til 

omverdenen. Dette kan medføre at disse elever, at disse vil prøve at undgå fejl. Dette kan 

udvikle en undvigende adfærd, der ses i form af tavshed. Dette kan være et udtryk for 

manglende selvværd og selvtillid (Spring, 2012, s. 43) 

At en elev er det, man kan kalde for den ”stille elev”, kan være et problem i det danske 

skolesystem, da det kan være svært for læreren at vurdere eleven. Dette kan også være et 

problem for klassekammeraterne, da de vil føle, at den “stille elev” ikke bidrager til noget i 

forbindelse med gruppearbejde. Dette kan imidlertid skabe mange problemer, da meget af 

skolens fundament er opbygget af samspil og interaktion mellem eleverne. 

Hvis vi ser de stille elever fra en systemisk forståelse af tavsheden, er ”de stille elever” stille, 

grundet bestemte sammenhænge eller kontekster. En systemisk forståelse, vil altså se 

adfærden som ”stille” grundet den kontekst, som eleven er blevet sat i. Man ser altså via 

denne systemiske ikke se på individet alene, men må forstå det i de sammenhænge og det 

samspil som de indgår i. ”Dermed er der en mulighed for at forstå den stille elev og den tavse 

adfærd som noget, der i større grad er bundet til særlige situationer end til eleven selv”. 

(Spring, 2012, s. 73) 
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Det er altså vigtigt i den systemiske forståelse at se på, hvilke sammenhænge eleven indgår 

i, i forhold til, hvilke relationer og kontekster som eleven er i. ”Inden for det systemiske er 

det ikke muligt at forstå en del af en helhed uden også at have forstået helheden – og 

omvendt vil en forståelse af helheden også kræve en forståelse af enkeltdelene – ikke 

mindst, hvordan enkeltdelene relaterer sig til hinanden” (Spring, 2012, s. 73) 

 Det er derfor vigtigt, at når man ser på den ”stille elev”, at man ser på det miljø eleven 

indgår i. Man kan derfor ikke se på eleven og miljøet adskilt, og man må derfor se dem i en 

sammenhæng. 

Den ”stille elev” skal derfor ses ud fra de andre elever, lærerne og det undervisningsmiljø, 

som eleven er en del af. 

Det kan derfor være en god ide at stille sig spørgsmålet. Hvilken rolle har den ”stille elev” i 

klassen som helhed, og hvilken rolle har klassen for den ”stille elev”? 

Med den systemiske forståelse flytter vi altså fokus fra elevernes indre karaktertræk og hen 

mod til sociale miljøer, og de sammenhænge de indgår i. Vi ser altså via den systemiske 

tankegang identitet som noget flyvende og ikke som noget iboende og fast hos en elev. 

Dermed ikke sagt, at vi ikke tager fuldstændig afstand fra de individuelle karaktertræk, men 

vi mener bestemt, at meget kan være anderledes, hvis man ændrer på de miljøer, som 

eleverne indgår i. 

Med denne forskningsmæssige position går vi altså fra en traditionel opfattelse, hvor man så 

en lineær årsagssammenhæng mellem en elev opvækst og deres efterfølgende adfærd.   

  

For yderligere af se på, hvorfor nogle elever agerer som de gør, og får disse prædikater som 

”stille elever” må man se på systemet omkring eleverne. Til at hjælpe med dette kan man se 

på begrebet autopoiese. Dette er et helt centralt begreb, når man taler om systemteorien. 

Begrebet betyder selvskabelse, og er oprindeligt brugt i biologien til at beskrive, hvordan de 

biologiske systemer opstår, og vedligeholder sig (Spring, 2012, s. 78). 

Den tyske sociolog Luhmann beskrev det i forhold til systemteori, og til at beskrive sociale 

systemer. Heri gælder også skoleklasser. 

”Klassen og dens lærere er gennem deres kommunikation selvskabende og 

selvopretholdende ved, at organisering, struktur og kommunikation refererer til hinanden”.  

” Et dårligt fungerende system er lige så selvopretholdende, som et godt fungerende system” 

(Spring, 2012, s. 78). 
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En pointe er her er at den ”stille elev” kommunikere via sin stille adfærd, og det er med til at 

opretholde klassens mønster gennem de meningstilskrivelser, som tidligere er blevet 

tilskrevet en elev. Man kan derfor sige, at folk kigger på eleven i en bagudrettet sløjfe. 

  

Dermed siger adfærden som den ”stille elev” udviser både noget om adfærden i sig selv, 

men også noget om det system, som eleven indgår i. 

Det at læreren og andre fagprofessionelle voksne samt eleverne vil se på eleven gennem de 

meningstilskrivelser, som man tidligere har tillagt eleven, vil det være med til at opretholde 

eleven i sin position. 

For at komme ud af de meningstilskrivelser og frigørelse sig fra den systemteoretiske 

tilgang, hvor en elev sidder i en fast position, kræver det en del fra læreren og de andre 

fagpersoner omkring eleven. En af de første faktorer for at ændre dette er, at læreren går i 

forhandling med sig selv, omkring den meningstilskrivning, som hun giver eleven. 

Luhmann beskriver det på følgende måde:  ”Det er de ord, det sociale system har valgt at 

anvende, og måden, de anvender dem på, der definerer systemet og dermed de enkelte 

individer” (Spring, 2012, s. 81-82). 

Man kan derfor sige, at sproget styrer den virkelighed, som er i klassen gennem de sproglige 

forankrede meningstilskrivninger. 

For at ændre meningstilskrivelserne kræver det, at man udfordrer det kollektive 

meningssystem. Dette kan dog møde modstand fra de autopoietiske modstandskræfter som 

kommer fra klassen, læreren selv og fra ”den stille elev”.  Det gælder det om at ændre 

meningstilskrivelserne langsomt, for at undgå modstandskræfterne. 

  

Humberto Muturana taler om: ”Den passende forstyrrelse” (Spring, 2012, s. 87). 

Med det menes der, at for små forstyrrelser ikke vil ændre noget, mens for store 

forstyrrelser vil medføre, at kampen mod ændringerne vil møde for stor modstand. Læreren 

og andre fagpersoner omkring eleven skal derfor var klar til, at tage kampen op, også selvom 

hun kan risikere at møde modstand.  

  

Læringsstile og de mange intelligenser 
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I forlængelse af at om systemisk forståelse af de strukturere som fastholder elever i deres 

positioner, kan man tale om læringsstile og mange intelligenser. Rita og Kenneth Dunns 

beskriver, at mange elevers optimale læring, er på baggrund i deres præferencer omkring 

læringsmiljø og metoder.   

De taler om fem overordnede kategorier: miljømæssige faktorer, sociale præferencer, 

fysiologiske præferencer, psykologiske processer og følelser. Disse punkter har herunder en 

række af underpunkter (Spring, 2012, s. 110-111). 

De beskriver hvorledes tavshed kan ses som, at man ikke rammer en elevs læringsstil eller 

præferencer. Dette kan resultere i, at eleven giver op, fordi opgaven kan være for svær for 

eleven, eller fordi undervisningen kan føles som kedelig for eleven. 

Her kan inddragelse af alternative undervisningsformer og herunder museumsbesøg være 

løsningen ift. at komme meningstilskrivelserne til livs ved, at de bliver mødt med nye 

læringsstile i et nyt miljø, som giver dem mulighed for at bidrage på en anden måde, end 

normalt fordi deres intelligens bliver mødt, og fordi det eksterne læringsmiljø gør, at de 

bliver sat i en anden position. Herunder spiller det, at der er en ekstern lærer 

(museumsformidler) en stor rolle, da han sætter nye rammer for forventninger til eleverne, 

og til deres deltagelse. Han fastholder dem altså ikke i deres normale meningsforskrivelser, 

da han ikke kender dem. Vi kan se i vores interview med klasselæreren, at hun er særdeles  

overrasket over hvordan en pige som hun selv beskriver som stille, deltog i fremlæggelsen.  

 

Lærer: “Helt klart. Jeg tror at de, piger jeg lige talte med, det er fordi, jeg lige har talt med 

dem. Så nu ligger det sådan lige. Og det var tre piger, eller sådan noget. Og vi er 20 ikke. Jeg 

tror virkeligt at de fleste af dem. Synes det var fint. Og jeg var overrasket over. Hvor på de var. 

Altså jeg har en pige som er, Aldrig nogensinde vil fremlægge. Altså hun, lukker fuldstændig i 

sig selv. Også noget. Og hun stod der og fremlagde. Og jeg har aldrig nogensinde set det før, 

jeg har aldrig hørt om hende gøre det før. Det var sådan helt chokerende”. 

 

Vi finder det derfor interessant at pigen, som er kategoriseret som stille, netop turde gå op 

og lave en fremlæggelse foran hele klassen, og tre voksne, som normalt ikke er til stede i 

undervisningen. Noget kan altså pege på, at hvis man ændrer rammerne omkring eleven, at 

man kan ændre hendes position og deltagelsesmuligheder.  
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 Lærerroller 

  

Når man som underviser tager sin klasse ud fra klasserummet, og ind i et eksternt miljø som 

f.eks. museet er det vigtigt, at man gør op med sig selv, hvilken rolle man påtager sig. 

Undersøgelser viser, at mange lærere har svært ved at finde deres rolle, når er i et eksternt 

læringsrum med en person, som ved mere om det som formidles. Dette stiller læreren i en 

form for magtparadoks, da de normalt er den ultimative leder af klassen, men pludselig, har 

svært ved at finde deres rolle. Det er derfor vigtigt for læreren grundigt at overveje sin rolle 

inden et museumsbesøg, for ellers kan det skabe forvirring hos eleverne om, hvornår de skal 

lyttet på underviseren fra museet, og hvornår de skal lytte på deres egen lærer. Det er 

derfor vigtigt, at læreren indtager en klar rolle, da det ellers kan resultere i en ringere 

udbytte af undervisningen for eleverne (Hyllested, 2007, 35-36). 

  

Hyllested forklarer i sin artikel, at mange lærere har svært ved at finde sin rolle i et eksternt 

læringsmiljø. I sin artikel fandt hun af, at lærerne typisk indtager en af følgende tre roller:   

  

· Praktiske medarbejder 

· Lov- og orden-medarbejdere 

· Sociale samværspartnere 

  

Vi mener ikke, at den ene rolle kan stå alene, og at man derfor skal fungere som en 

kombination af de tre roller. Det er derfor vigtigt at man kombinerer, hvis man vil have det 

optimale ud af besøget. 

  

Den praktiske rolle er god i forhold til at sørge for, at man kommer med det rette tog, 

ankommer til det rette sted og på det rigtige tidspunkt. 

Lov- og orden medarbejderen er god ift. at eleverne bliver klædt på, til at komme ind på 

museet. Her gælder det, at man sørger for, at eleverne hører efter og generelt opfører sig 
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ordentligt på museet. Denne rolle er dog lidt svær at balancere, da det kan fjerne lidt af 

oplevelsen for eleverne, og lidt af dannelsesaspektet. 

  

Den sidste rolle som er den sociale samværspartner, er god til at komme tættere på 

eleverne i en anden kontekst, end den de kender fra klasselokalet. Den sociale 

samværspartner rollen er altså et godt værktøj til at være nærværende og social med sine 

elever, da den kan styrke ens relation til eleverne. 

  

Foruden de tre lærerroller beskriver Trine Hyllested, to måder som lærerne brugte for at 

tackle den pædagogiske udfordring på. De var som følgende: 

· Turisten 

· Facilitator 

Turisten er, hvis læreren indtager en rolle, hvor han agerer turist, og svarer på spørgsmål fra 

museumsformidleren fra museet. Vi tænker, at en fordel ved den metode kan være, hvis 

man har at gøre med en meget stille klasse, som ikke siger så meget, og som ikke svarer på 

de spørgsmål, som museumsformidleren fra museet stiller.  Læreren kan altså via den rolle 

gå ind i igangsætte samtalen, og forhåbentlig starte en dialogisk samtale, som vi nævnte 

tidligere, er god at få i gang. Denne rolle var i vores tilfælde særligt relevant i den sidste fase 

af undervisningsforløbet på Arbejdermuseet, hvor museumsformidleren prøvede på, at få 

eleverne til at perspektivere til i dag. I denne fase, var det de samme elever, som svarede på 

hans spørgsmål.  

En ulempe ved metode kan dog være, at læreren glemmer sin rolle som lærer, og alle de 

andre opgaver som er vigtige som lærer. Hyllested udtrykker også sin bekymringer omkrin,g 

at læreren indtager sådan en rolle, da mange lærere har svært ved at ved at agere lærer, når 

de agerer turist.   

  

Den anden rolle som mange indtager, er rollen som facilitator. Rollen indebærer, at man 

fungerer som en faglig facilitator, som forbinder det, de lærer på museet, med de erfaringer 

som børnene allerede har fra klasselokalet. Læreren skal altså danne bro mellem det de 

laver før, det de laver på museet og det de laver efter besøget.  

Læreren kan også tage billeder og notater, og opfordre eleverne til at gøre det samme, som 

de så kan efterbearbejde, og tale videre om, når de kommer tilbage til klasselokalet.  
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Denne metode kan altså være god til at tydeliggøre strukturerne og målene for eleverne. 

 

Hyllested beskriver dog, at det nødvendigvis ikke er nok, bare at gå på museum og forvente, 

at eleverne får noget ud af besøget. Hun beskriver at det er vigtigt at sætte besøget ind i en 

kontekst.  

Hyllested beskriver fem vigtige punkter til at fremme læreprocessen, og de er som følgende: 

· have et mål med undervisningen uden for skolen 

· udfordre og involvere eleverne i besøget 

· opfordre til at samle data/genstande, billeder og oplysninger 

· være voksne, kritiske medundersøgere 

· være med til at efterbearbejde 

(Hyllested, 2017, s. 35). 

 

 

Rollen som facilitator kan altså være god på rigtig mange punkter. Det er dog vigtigt, at det 

hele bliver sat ind i en given kontekst, og at man følger de 5 punkter til at fremme 

læreprocessen.   

Læreren på det pågældende museumsbesøg 
Når vi ser på den konkrete situation, mødte klassen op 15 minutter før undervisningsforløbet 

begyndte. Klassen var altså mødt op på det rigtige sted og til aftalt tid. Det gav eleverne 

mulighed for at lægge deres ting, og vænne sig til miljøet. Læreren havde altså varetaget sin 

rolle som den praktiske medarbejdere. 

Hvis vi analyserer læreren ift. lærerrollen som lov- og orden medarbejderen er der flere ting, 

som indikerer, at læreren har fokus på dette. Efter eleverne har lagt deres overtøj, samler hun 

klassen for at tale med dem om, hvordan man opfører sig på et museum. Dette er en samtale, 

som de også har haft i klassen. Hendes første spørgsmål er som følgende: ”Så er vi på 

museet”…. ”Kan I huske, hvad vi talte om, øhhhh… altsåå, hvordan man opfører sig på et 

museum”? 

Læreren beskriver, hvilket problemer der har været med uro i klassen, og beskriver at det til 

tider stadig kan være et stort problem.  
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”Øhm der var en elev som, vi har en elev med asparges, og så var der er en anden elev…. og 

sad med en kuglepen og tappede den i bordet. ( dyk dyk dyk) og jeg kunne overhovedet ikke 

nå ind til hende. Overhovedet ikke og jeg havde kendt dem i tre uger, eller sådan noget. Også 

går den her elev med asparges fuldstændigt amok, han kan overhovedet ikke være i det her. 

Og bryder fuldstændigt sammen, rejser sig op….. altså så det er det en meget meget urolig 

klasse”. 

Det er altså tydeligt, at hun var bevidst om sin rolle som lov- og ordensmedarbejder. Hun 

havde derfor stort fokus på at museumsbesøget skulle blive en succes, og at eleverne skulle 

opføre sig ordentligt på museet. 

  

Hvis vi analyserer på, hvordan læreren agerede ift. rollen som den sociale samværspartner, 

er det tydeligt, at læreren har indtænkt museumsbesøget som en del af proces, hvor hun vil 

tættere på sine elever.  

”Det er det social i det. Fordi for dem, det er at komme på tur, det er en fed ting, det er sådan, 

altså det er virkeligt en godbid man kan give dem, vi skal ud på tur. Så for mig handler det om, 

at vi får god en oplevelse, så det styrker det her, fællesskab”. 

 

Det er altså tydeligt, at hun vil bruge besøget i sit relationsarbejde. Hun vægter altså det 

sociale/relationsaspektet højt, når hun vælger at tage klassen på museumsbesøg. En af 

grundene kan være, som hun præcist beskriver det, at det normalt er en klasse med meget 

uro.  Museumsbesøget kan være en måde, hvorpå hun kan komme tættere på sine elever, og 

hvor de kan styrkes indbyrdes og som klasse. 

Turist eller facilitator 
Hvis vi vender tilbage til den førstnævnte teori fra Hyllested om, at lærere indtager roller som 

enten turist, facilitator eller en kombination, er der flere interessante ting. 

Hvis vi analyserer på den pågældende lærer, ift. turistrollen, svarede læreren ikke på 

spørgsmål fra rundviseren på museet. Læreren forholdt sig altså tavs, ift. den rolle.    

Læreren indtog derimod rollen som facilitator flere gange under undervisningsforløbet. 

Læreren prøvede flere gange at koble det rundviseren snakkede om, til det, de måske havde 

lavet i skolen. Dette er også en meget vigtig pointe ifølge (Hyllested, 2017, s. 35) 
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 Et problem var dog, at læreren ikke selv havde foretaget meget af den undervisning, som de 

havde haft, men at det var blevet dækket af en vikar. Dette gav hun også udtryk for i 

lærerinterviewet ”Så de har haft sådan en masse vikartimer, hvor de sådan set bare har set. 

Så har jeg fundet sådan en serie, øhhm, på CFU, som handler om industrialiseringen og 

arbejderbevægelsen og sådan noget”. 

Det var dog ret tydeligt via vores observationer, at det var med til at få samtalerne i gang. Der 

var flere af eleverne som efterfølgende åbnede op, og begyndte at tale. Man kan dog 

diskuteret, om hvorvidt endnu flere kunne havde kommet på banen, hvis læreren selv havde 

stået for undervisningen og derfor havde vidst, hvad de præcis havde fået ud af det, de 

arbejdede med, før de kom på museet. 

  

Vi vil ud analysere ud fra Hyllesteds fem punkter, som efter hende skulle fremme 

læreprocessen. Det er punkterne, som vi præsenterede ovenfor. 

 

Involvere sine elever i besøget 
Hvis man analyserer ud fra det andet punkt, med at udfordre og involvere eleverne i besøget, 

viste vores observationer, at læreren gik rundt til de forskellige grupper, og udfordrede og 

involverede eleverne. Den måde læreren udfordrede elever på, var ved, at hun spurgte 

grupperne ind til det rum de havde fået tildelt, og de personer, som levede der. Hun stillede 

derefter uddybende spørgsmål, som fik eleverne til at tænke mere, og uddybe deres svar. 

Eleverne var altså aktive deltagere, som sammen med hinanden undersøgte og blev eksperter 

på deres område.  

Indsamle genstande og lignende 
Hvis vi ser på kategorien om, at opfordrede eleverne til at samle data/genstande, tage billeder 

eller andre oplysninger, bliver eleverne ikke opfordret til nogle af tingene. Dette er rigtig 

ærgerligt da det at indsamle noget konkret indeholder en række potentialer. Dette kan man 

f.eks. gøre gennem audio metoden.  
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Kritiske medundersøgere 
Kategorien om at være kritiske medundersøgere handler om, at man skal stilladsere forløbet 

således, at eleverne bliver sat i en situation hvor de kan, og har lyst til, at være kritiske i deres 

møde med det faglige indhold på museet. Det kan også gøres ved, at læreren spørger eleverne 

ind på en måde så, det vækker deres nysgerrighed for emnet. Vores observationer viste, at 

læreren var god til at spørge ind til det eleverne i forhånd vidste, og få dem til at tænke videre 

over det, og forbinde det til deres hverdag. Dette resulterede i, at mange af eleverne virkede 

interesseret i forløbet, og gjorde meget ud af, at blive klogere på deres tildelte område af 

museet. Nogle af eleverne begyndte selv at stillede sig undrende spørgsmål over, hvorfor 

arbejderen nedlagde deres arbejde, når de så ikke fik løn. 

 

Efterbearbejde 
I forhold til sidste punkt med at være en del af efterbearbejdet, handler den kategori om at 

læreren i samspil med eleverne arbejder videre med det, de oplevede på museet. Hvis vi ser 

på denne kategori, udtaler læreren, at hun vil bruge det på følgende måde: ”Det vil jeg bruge 

resten af det her forløb og henvise til det. Og sådan ligesom tale det op i løbet af året . Dette 

er godt, da hun sammen med eleverne vil have haft en oplevelse sammen i en faglig kontekst, 

som de kan arbejde videre med i et forløb om industrialiseringen. Vi mener dog også, at 

kategorien til dels hænger sammen med den kategori om at indsamle genstande eller 

lignende. Det kan i hvert fald være en fordel.  Ikke dermed sagt at man ikke kan arbejde videre 

uden det, men det er klart en fordel, da man har nogle konkrete ting at tale ud fra. 

 

Socialkonstruktivisme 

Socialkonstruktivisme er det grundlæggende erkendelsesteoretiske afsæt som mener, at 

mening grundlæggende skabes gennem et aktivt stykke arbejde (Mottelsen, 2017, s. 58 

Socialkonstruktivisme forholder sig til det problem, at de iagttagelser som vi foretager os, er 

bundet op omkring menneskeskabte begreber og kategorier, der i sig selv er bygget op 

omkring antagelser om virkeligheden og på den måde kommer til at have indflydelse over den 

måde som vi konstruerer viden på (Mottelsen, 2017, s. 58). I det socialkonstruktivistiske 
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læringssyn finder læring sted sammen med andre personer.  Vygotsky siger, at alle mentale 

funktioner opstår i sociale sammenhæng, hvorefter de internaliseret hos individet, og derfor 

er det sociale centralt for elevernes læringsproces (Dysthe, 1997, s. 37). 

Hvis kigger på museumsbesøg ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, kan vi se, at museet 

netop tilbyder nogle særlige rammer, man som underviser kan benytte sig af. På et museum 

er der mange forskellige visuelle læringsmiljøer, hvor det er op til eleverne at reflektere over 

sin egen identitet (Thourhauge, s. 8, 2008). Dette så vi især et forsøg på hos Arbejdermuseet, 

hvor deres narrative fortællinger netop var udtænkt til at få eleverne til at perspektivere til 

deres eget liv.  

Historiske scenarier 

Som vi har beskrevet tidligere i opgaven, foregår en stor del af undervisningsforløbet med, 

at eleverne arbejder med historiske scenarier. Et historisk scenarie er en iscenesættelse af 

en kontekst eller situation, der er rammesat af tid og rum, som derfor kræver at eleverne 

forholder sig til, og vælger en måde at handle på ifølge dette (Pietras, 2016, s. 137). Man 

kan dermed sige at arbejde med historiske scenarier en måde at arbejde med historien på, 

hvor eleverne ikke kan se slutningen på forhånd, men i stedet for selv skal være med til at 

”skabe” den. Ifølge historielab.dk, finder eleverne det spændende med fortællinger fra 

fortiden og mener, at det skal være relevant for dem i dag. Pietras peger på, at for at 

eleverne skal få det optimale ud af at arbejde med historiske scenarier, skal eleverne have 

erfaring med at arbejde med dette tidligere, eller som Pietras kalder det 

”Scenariekompentencer”. Dette kan være en udfordring for et museum, da museet ikke 

kender elevernes forudsætninger, og dermed ikke er klar over om eleverne besidder disse 

kompetencer. I vores Interview med læreren til klassen, som vi brugte til at indsamle empiri, 

spurgte vi ind til, om de havde arbejdet med historiske scenarier tidligere, og det havde de 

ikke. Derfor kan vi udlede, at klassen kunne have haft en fordel ved at være præsenteret for 

denne måde at arbejde på tidligere. En vigtig del af det at arbejde med historiske scenarier 

er, at eleverne er bevidste om empati (Pietras, 2016, s. 138), som blandt andet dækker over 

elevernes evne til at foretage et perspektivskifte, for på den måde at kunne sætte sig ind i 

en andens person sted. Under optimale forhold vi en elev kunne være i stand til at bruge sin 
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indlevelsesevne til at forestille sig datidens kultur og de daværende relationer mellem 

mennesker, til at danne en autentisk forståelse af den verden, som de prøver at imitere. 

Som vi tidligere har nævnt, foregik forløbet i en rekreation af arbejderfamilien ”Familien 

Sørensens” lejlighed, og danner derfor et godt grundlag for at arbejde med historiske 

scenarier. Nogle af scenarier udspiller sig dog ikke i selve lejligheden, med i stedet i et rum 

som skal forestille at være ”Dyrehavsbakken”. Dette har de rekonstrueret ved at male 

væggene på en måde, som skal forestille Bakken Jeg falder autenticitet niveauet i forhold 

det scenarie, som udspillede sig i selve lejligheden. Her kan det være svære for eleverne at 

leve sig ind i rollen, da rammerne ikke er autentiske på samme måde. I påbegyndelsen af de 

historiske scenarier på museet, blev eleverne præsenteret for hver deres emne, og fik 

udleveret en brochure, som vi har vedhæftet som bilag 4. Brochurerne præsenterer alle 

sammen en historie fra datiden, hvor forfatteren har haft fokus på, at eleverne skal kunne 

perspektivere historien til nutiden. Dette er eksemplificeret med historien om 

advokatdatteren som kommer fra det københavnske arbejdermiljø, og har mulighed for at 

læse til læge eller advokat, fordi hun er særlig klog, men fordi hun er kvinde, må hun ikke 

arbejde, og er i stedet tvunget til at være husmor. Efterfølgende skal eleverne reflektere 

over kvindens situation, og prøve at finde problemstillinger ved kvinders situation i 

samfundet i dag.  

Eksterne læringsrum  

Vi har i vores projekt valgt at tage udgangspunkt i et eksternt læringsrum. Dette har vi, da vi 

altid selv har været fascineret af at gå på museer. Derudover har vi på studiet og gennem 

valgfag erfaret, hvilken ressource et museum kan være. Det er især den del, der handler om 

det at møde undervisningen på en anden måde, og det at sanserne bliver sat i spil. Som vi 

tidligere har været inde på, peger historielabs undersøgelse på at museumsbesøg, er en de 

læremidler, som gavner eleverne mest rent fagligt (Historielab.dk, 2014). 

I denne del, vil vi pointere nogle af de ting, som skoletjenesten beskriver om undervisning i 

et eksternt miljø.  En af de ting som særligt kendetegner de eksterne læringsrum er, at 

fagpersonerne og den faglige viden bliver rykket ud at elevernes klasseværelse og ud i den 

virkelige verden. 
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Det er altså en måde hvor eleverne ikke bare møder den faglige viden i skolen men hvor, de 

møder det i en anden faglig kontekst. Det er dermed en måde at vise eleverne, at det de 

lærer i skolen, også er relevant i den virkelighed som omgiver eleverne. (Skoletjenesten.dk, 

2020). Det kan altså kan være med til at vække elevernes interesse for historiefaget 

generelt, og for emnet de arbejder med, ved at de kan se, at det er relevant for deres 

hverdag. Det er også en af de ting, som arbejdermuseets undervisningsformidler gør meget 

ud af i sin undervisning, når han har skoleklasser. 

Men dette kommer vi nærmere ind på i afsnittet, hvor vi analyserer selve det, han selv 

udtaler om sin undervisning generelt og det undervisningstilbud, som vi følger. 

Derudover præsentere de eksterne miljøer også for unikke genstande, og hvis man kobler 

genstandene sammen med fag, viden og samfund, kan det skabe en autentisk oplevelse for 

eleverne, som de har svært ved at få i skolen. 

  

En anden ting som kendetegner i det eksterne læringsrum er, at fagpersonerne har en 

bredere viden inden for små felter af historien, end læreren ofte har (Thorhauge, s. 37). 

Dette kan være med til at engagere eleverne. 

Derudover arbejder eleverne på museet med unikke miljøer, og nye måder at arbejde på. 

Nye måder, som skaber virkelyst fordi eleverne oplever, at de kan bidrage til det faglige 

fællesskab på en måde, som de ikke har mulighed for i deres normale miljø i klasserummet. 

Mødet med det unikke miljø og den eksterne underviser, kan altså være med til at skabe 

nye dynamikker blandt eleverne, og det kan medvirke til at ”de stille elever” som 

sædvanligvis ikke deltager så ofte, bliver sat i en position på museet, som giver dem 

mulighed, for at deltage i det faglige fællesskab (Skoletjenesten.dk, 2020). 

 Læringssløjfen 
I forhold til at planlægge et undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i et 

museumsbesøg, er det oplagt at undersøge, hvordan man kan arbejde med besøget før, 

under og efter. I udformningen af et undervisningsforløb kan man udarbejde det ud fra ude-

hjemme-ude modellen, som også kaldes læringssløjfen. Modellen er kendetegnet ved, at 

eleverne bliver præsenteret for viden om emnet, inden de rent faktisk kommer ud og 

besøger det udvalgte sted. Denne fase bliver beskrevet som en tilegnelsessituation (Leth, 
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2018), hvor eleverne bliver klædt på til at deltage i udefasen. Den næste fase kaldes 

”Udprøvningssituationen”, som foregår på museet. Her skal eleverne gennemgå det forløb 

og de aktiviteter, som vi og museet har forberedt dem på, man kan beskrive undervisningen 

som værende aktivitets-og sansebaseret i forhold til de andre faser. Den sidste fase kaldes 

for ”Konsolideringssituationen”, hvor klassen i fællesskab med læreren samler op på de nye 

indtryk og informationer, som de har fået på museet. Jordet peger på, at udeskoledidaktik 

skal dreje sig omkring samarbejdsbaserede uden for det traditionelle klasserum (Leth, 

2018), hvor eleverne har mulighed for at gå på opdagelse og eksperimentere. Denne måde 

at ændre rammerne for undervisningen giver eleverne mulighed for at opnå læring på en 

helt ny måde. Ifølge Jordet er det vigtigt at understrege, at undervisningen hjemme og 

undervisning ude, ikke skal stå i modsætning til hinanden, men i stedet er det lærerens rolle 

at sætte dem i relation til hinanden (Leth, s. 36, 2018). Leth beskriver det som ”en organisk 

proces: Teorien tages med ud, erfaringer tages med ind” (Leth, s.33, 2018). Pietras på det 

samme, når siger at “Udbyttet af et museumsbesøg bliver indlysende størst, når det 

integreres i undervisningen, dvs. forberedes og efterbehandles” (Pietras, 2016, s. 253). På 

den måde handler udeskoleundervisning dermed om at skabe fælles oplevelser, som 

læreren kan bruge i undervisningen fremadrettet. Jordet beskriver at undervisningen i 

”autentiske omgivelser” giver mulighed for eleverne at præstere på en ny måde som er 

anderledes end, hvad Leth kalder ”Klasselokalets tekstbaserede læringsunivers”. Dette 

skyldes at de autentiske omgivelser, ofte giver eleverne mulighed for at udtrykke andre 

evner, end de plejer at bruge i klasselokalet, som f.eks. at tale med folkene som arbejder på 

museet, gå på opdagelse, producere end genstand hos smeden osv. Dette giver eleverne 

mulighed for at koble handlingen til den hverdag som en person fra fortiden oplevede og 

dermed opnå ny viden på den måde. At museumsbesøg giver mulighed for, at eleverne 

bruger andre evner, beskriver vi yderligere i det afsnit fra Dunn og Dunn, som omhandler 

forskellige læringsstile. 

 Tidligere i dette afsnit beskrev vi udprøvningssituationen eller udefasen som værende mere 

baseret omkring aktiviteter og elevernes egen sansning. Vi mener, at det er oplagt for 

læreren at udforme undervisningen på en måde, hvor eleverne får mulighed for at sanse og 

opleve museet. Dette giver især mening i forhold til at museet lægger stor vægt på at være 

så autentisk som muligt. Eleverne vil altså blive præsenteret for anderledes lugte, syn og 

måske endda smag, når de er ude på museet. 
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Arbejdermuseets udstilling ”Familien Sørensen” har, som vi tidligere har nævnt, opbygget 

nogle meget autentiske rammer for undervisningen, og er derfor et sted hvor eleverne kan 

få en masse nye sanseindtryk. Det er derfor vigtigt, at eleverne får mulighed for at gå på 

opdagelse under besøget og dermed kan arbejde med disse. I de to andre faser er det 

lærerens opgave at præsentere eleverne for emnet og efterfølgende samle op på besøget. 

Som det fremgår af vores interview med læreren (Se bilag 4), havde læreren ikke klædt 

eleverne på med information specifikt til museumsbesøget. Dette vil vi fraråde, hvis 

lærerens mål er, at eleverne skal få det optimalt faglige ud af besøget. Hvis eleverne ikke er 

blevet præsenteret for før faglig viden, vil de have svært ved selv at skabe koblingsdannelser 

imellem besøget og deres før-faglige viden (Leth, s. 25, 2018). Når det kommer til 

”Hjemmefasen”, er det vigtigt at læreren har en plan for, hvordan eleverne skal bruge 

besøget. Det betyder ikke, at læreren nødvendigvis skal have planlagt det hele inden 

besøget, men det er en god ide at have det tænkt ind i forløbet. Den sidste fase vil altså 

være en form for evaluering. På denne måde vil det være nemmere for læreren at skabe en 

rød tråd gennem forløbet, hvor læreren vil få et overblik over, hvad eleverne har lært.  

 

Det dialogiske klasserum og flerstemmige klasserum 

Vi har i løbet af opgaven beskrevet hvordan man ved hjælp af rammerne for eksterne 

læringsrum kan øge det overordnede deltagelsesniveau fra de elever som ofte, ikke er 

deltagerne. I dette afsnit vi vil beskrive nogle af de almene strategier, som en lærer kan 

bruge både i eksterne læringsrum og internt i klasseværelset. Her trækker vi fra Olga 

Dysthes ”det flerstemmige og dialogiske klasserum”, som har fokus på, hvordan man kan 

skabe et mere inkluderende klasserum, hvor deltagelsesmulighederne er mere tilgængelige 

for alle elever. Dysthe differentiere imellem det monologiske klasserum og det dialogiske 

klasserum, hvor det monologiske klasserum er kendetegnet ved at være domineret af 

lærerens ”Monolog”, altså hvor det er læreren som styrer samtalen. I Historielabs.dk 

undersøgelse om historiefaget, har de fundet frem til at eleverne ofte opfatter 

historieundervisningen som at læreren er meget “på”, dvs. han/hun styrer forløbet” og “at 

læreren gennemgår et stof (tavleundervisning)” (Historielab.dk, 2015).  Det dialogiske 
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klasserum står i modsætning til dette ved at give eleverne plads til at tale i klasserummet, i 

makkerpar osv. (Dysthe, 2005). Ifølge Dysthe er der tre grundlæggende træk ved det 

dialogiske klasserum. Det første træk bygger på grundideen fra Bakhtin som mener, at 

forståelse er social og aktiv og derfor er det nødvendigt for eleverne at være aktive 

deltagere i undervisning for at opnå læring. Det andet træk kalder hun for ”Jeg hører mig 

selv gennem andre”, som har fokus på at bygge elevernes selvtillid op gennem arbejdet i 

skolen. Dette skal gøre gennem dialog hvor elevernes udsagn og forslag tages seriøst 

(Dysthe, 2005). Lærerens rolle er ikke at reducere, men i stedet at være fageksperten, som 

støtter eleverne til at opnå dette. Den tredje fase kaldes for ”Forskellen mellem 

stemmerne”, som går ud på at aktivere det læringspotentiale som de forskellige stemmer i 

klassen indeholder. Her differentiere Dysthe mellem stemmer og potentielle stemmer, da 

mange klasserum ofte har elever som ikke er deltagende i den dialogiske del af 

undervisningen. Det er altså vigtigt at underviseren husker at det ”Det dialogiske 

klasserum”, ikke skal være en dialog mellem underviseren og en lille gruppe af de fagligt 

stærkeste elever, men i stedet foregå med alle eleverne i klassen. Dysthe ser udfordringen 

her i at få dem til at deltage, da det ifølge hende, kan være svært for dem at tage ordet 

(Dysthe, s. 240, 2005). Dette gælder ofte dem som ofte er blevet beskrevet som “stille 

elever”.  Dysthe peger på, at man kan støtte disse elever f.eks. ved at lade dem skrive inden, 

de skal tage ordet i klassen, eller arbejde i små grupper hvor de øver sig på deres 

formuleringer.  

I vores interview med rundviseren fra arbejdermuseet spørger vi ham, hvordan han vil 

engagere eleverne, han svarer: ”Jeg/vi prioriterer dialogisk undervisning, gruppearbejde og 

at alle får taletid”. Vi kunne observere ud fra aktiviteterne, at forløbet havde fokus på 

dialog. Først arbejdede grupper dialogisk i deres udarbejdelse af opgaverne om deres 

historiske personer og derefter igen under præsentationen. Det lader derfor til, at 

arbejdermuseet har haft fokus på at implementere nogle af de træk som kendetegner det 

dialogiske og flerstemmige klasserum. Under vores observation af forløbet, gik vi rundt fra 

gruppe til gruppe og overså deres udarbejdelse af opgaverne. Her lagde vi netop mærke til 

at eleverne, var mere deltagende når de arbejder, eller havde arbejdet i grupper, end når de 

alle var samlet.  
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Eksterne læringsrum 

 ”Autenticitet er den oplevelse, der skabes, og som siges at være i overensstemmelse med 

datidens oplevelse (Buhl, 2011, s. 208). At ville oplevelse en autentisk stemning, kan netop 

være et incitament til at tage på museum, da et godt museum, kan gøre så, mange af ens 

sanser kommer i spil på en hel speciel måde, som er svær at få ved f.eks. at læse en bog. 

Særligt for danske folkeskoleelever, kan det være en god ressource, da undersøgelser viser at 

særligt museumsbesøg kan være med til at motivere eleverne. På den måde kan et 

museumsbesøg komme til at fungere som et “erindringens teater”, hvor der kan skabes en 

forbindelse mellem den officielle og uofficielle historie (Pietras, 2016, s. 252). Disse 

undersøgelser henviser vi til i indledningen i form af dokumentationsindsatsen fra historielab. 

Når man omtaler autenticitet og museumsbesøg, er det også relevant at tale om artefakter. 

At undersøge artefakter, kan være en måde at få et vidnesbyrd om, hvordan menneskene har 

levet, og hvad tingene er blevet brugt til. Artefakterne kan også sige noget om, hvordan 

grupper har levet og fortælle noget om, hvilket samfundslag menneskene kom fra, og hvordan 

folk generelt levede i den tidsperiode. Artefakterne hænger derfor i stor grad sammen med 

begrebet autenticitet. 

At skabe en autentisk stemning, er en af de ting, som Arbejdermuseet gør godt. Det var også 

en af grundene til, at vi valgte at arbejde med det museum. En artikel beskriver meget godt, 

hvad man kan forvente. Jeg citerer følgende: På Arbejdermusset i Rømersgade i København 

findes en installation, hvor genstandene er autentiske, men hele miljøet er malet og 

konstrueret. Der er dog en atmosfære, som ligner den autentiske” (Buhl, 2011, s. 208). 

Den visuelle kulturforsker Bruno Ingemann mener, at kriteriet for autenticitet går fra tingene 

selv, til den måde de opleves på. ”Det er altså ikke betydningen af genstanden selv, men det, 

som konteksten tilfører genstanden, der gør, at man oplever en ting som ægte” (Buhl, 2011, 

s. 209). 

Frank Storgaard, lektor på pædagoguddannelsen beskriver det således:  

“Eleverne kan i fællesskab tilskrive stedet en ny meningsbetydning ud fra de oplevelser, de 

får på stedet. Vigtigheden af, hvad der bringes ind 

i dialogen eleverne imellem og lærerne og eleverne imellem, er med til at give eleverne en 

større forståelse af og mening i det, som er undervisningens hensigt” (Storgaard, 2015, s. 

16).  
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Det er altså vigtigt at nøje at vurdere, hvordan man former samtalen, og i hvilke rammer 

genstandene bliver sat i for, at eleverne oplever det som ægte.  

Eleverne på Arbejdermuseet bliver altså sat i nogle meget autentiske rammer som gør, at 

eleverne kan opleve stemningen gennem det æstetiske og sanselige, på en måde som 

adskiller sig meget fra deres vante omgivelser. Derudover arbejder de undervejs i 

undervisningstilbuddet sammen i nye gruppekonstellationer, og på en anderledes måde, som 

har fokus på problemløsning og på den efterfølgende formidling.  

  

Analyse af undervisningsforløbet og skoletjenesten. 
I vores interview med museumsformidleren på Arbejdermuseet, lægger han særlig vægt på, 

hvilke læringsmål og forenklede fællesmål som undervisningsforløbet lægger op til, og hvilke 

metoder han vil bruge, for at nå dem. Disse kommer han ind på i interviewet. Disse mål er 

dog nogle officielle mål som kommer fra Arbejdermuseet og Skoletjenesten. At arbejde med 

læringsstyrede mål, styrker kvaliteten af undervisningen og dermed elevernes udbytte 

(Pietras 2016, s. 147). 

  

Vi vil i dette afsnit vurdere, hvilke potentialer som undervisningsforløbet har med 

udgangspunkt i læringsmålene, de forenklede fællesmål, og vurdere deres relevans for 

historiefaget. I det følgende afsnit vil vi derfor analysere, hvorledes Arbejdermuseets mål for 

forløbet bliver overholdt, og hvorledes de spiller sammen med de forenklede fællesmål for 

historie. 

  

Læringsmålene for forløbet skrives der således: 

· Eleven kan i dialog med andre diskutere og vurdere ligheder og forskelle mellem 

livet for en arbejderfamiliers liv omkring år 1900 og livet i den tid, de selv lever i. 

Eleven opnår forståelse for at rettigheder kan vindes (eller tabes). 

· Eleven kan med udgangspunkt i historiske scenarier reflektere over 

sammenhænge mellem fortid, nutid (og fremtid). 

· Eleven opnår historisk indsigt i arbejderfamiliers livsvilkår omkring år 1900 og kan 

begrunde og videreformidle dem (Emu.dk, 2019). 



32 
 

·  

Første mål som er beskrevet, er forskellene mellem livet for en arbejderfamilie i omkring år 

1900 og i dag. Denne giver god mening, da det er noget, som eleverne kan forholde sig til, og 

som hjælper dem med at tænke over, hvilke forhold de levede under dengang, og hvordan de 

lever i dag. Især de autentiske omgivelser gør, at eleverne kan leve sig ind i det. 

Anden mål som er de historiske scenarier, hvor de skal reflektere over sammenhænge mellem 

fortid, nutid og fremtid, lægger sig lidt op at den første. Scenariet han fortæller ud fra, er 

dagligstuen fra Familien Sørensen, hvor han fortæller om, hvem familien bestod af, og hvor 

mange de sov inde i det lille rum. Dette er også noget eleverne kan relatere til, og noget som 

sætter datidens levevilkår i relief til, hvordan eleverne lever i dag. 

Tredje mål som skrevet ovenfor er, indsigt i arbejderfamiliers livsvilkår omkring år 1900 og 

kan begrundelse deraf. Dette kommer eleverne også tydeligt igennem med hver deres 

områder. Eleverne bliver som tidligere nævnt delt op i grupper, og skal arbejde med hver 

deres del af udstillingen. I hver del af udstillingen bliver eleverne præsenteret for 

arbejderfamiliers vilkår på hver deres måde. Eleverne bør derfor havde gode forudsætninger 

for at opnå historisk indsigt og kan videreformidle det. Vores observationer fra hver af 

gruppernes præsentationer vidner også om, at eleverne, har tilegnet sig den tilsigtede viden 

og kan videreformidle den. 

For at komme i mål med selve forløbet er der benyttet følgende didaktiske greb: ”Scenarie- 

didaktik, historiebrug, historieformidling, dialog, gruppearbejde, elev til elev-formidling. 

Dette er alt sammen noget som bidrager til at store dele af undervisningen lykkes. Her vil vi 

særlig lægge vægt på dialogen, gruppearbejdet og elev til elev-formidlingen. Dette mener vi, 

ud fra vores socialkonstruktivistiske synspunkt, har bidraget til særligt ”de stille elever” elever 

bød mere ind. Dette er også noget som læreren selv kommenterer på i lærerinterviewet og 

noget, som vores observationer viser. Vores observationer viser det ved, at flere af de elever, 

som siger de ikke kan fremlægge, gør det, og hvor de i deres fremlægger, kommer ind på flere 

af de punkter som læringsmålene lægger op til. Hvad det skyldes, kan vi ikke vide med 

sikkerhed, men det er nok en blanding af mange faktorer. Af faktorer vil vi nævne: Det 

eksterne læringsrum, den eksterne underviser og stilladseringen.   

Hvis vi ser undervisningsforløbets forenklede fællesmål, er de som følgende: 
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Forenklede fællesmål: 
Kronologi og sammenhæng: 

• Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet 

sig under forskellige forudsætninger 

  

  

Det første forenklede fællesmål kommer eleverne ind på af flere veje. Dette sker gennem 

både i den fælles gennemgang af udstillingen, via hver gruppes præsentationer af hver deres 

område af udstillingen og den efterfølgende snak med perspektivering til i dag. 

Her kom museumsformidleren ind på forskellige ting, som eleverne kunne relatere til, og som 

giver dem en kronologisk overblik ift. hvordan samfundet har udviklet sig under forskellige 

forudsætninger. Her kan vi nævne: Arbejdernes rettigheder, kvindekampen, klimakampen og 

filtre på Instagram kontra selviscenesættelse i 1800-tallet. 

  

  

Historiebrug: 

• Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier. 

• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og 

fremtidsforventninger. 

  

Det andet og tredje forenklet fællesmål, lægger sig op ad læringsmål nummer to som er: 

historiske scenarier reflekterer over sammenhænge mellem fortid, nutid (og fremtid). 

Denne kommer eleverne rigtig godt igennem via de rammer, stilladseringen, gruppearbejdet 

og den efterfølgende samtale. Dette punkt er dog forklaret ovenover, så denne vil jeg ikke 

uddybe yderligere. 

  

Det sidste forenklet fællesmål er sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, 

nutidsforståelser og fremtidsforventninger. Dette kan ofte være abstrakt for elever at 

forholde sig til, og dette er ikke en undtagelse. Museumsformidleren prøver til sidst i 
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undervisningsforløbet at samle op på det, de har været igennem, og prøve at skabe 

sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger. 

Problemet er dog at det er svært for mange elever at forholde sig til, og det er derfor de 

samme fire elever som byder ind til samtalen.  Derfor vil det være ideelt, at der er forståelige 

og anvendelige mål for eleverne (Pietras, 2016, s. 148), så de på den måde vil være mere 

opmærksomme på, hvad de skal kunne.  

  

 

Mål med undervisningen uden for skolen 
Hvis vi ser på det med at have et mål med undervisningen uden for skolen, lagde læreren 

meget vægt på det sociale med besøget. Som tidligere nævnt, havde der været mange 

problemer i klassen, og læreren brugte derfor b.la. besøget til at klassen skulle blive bedre 

socialt. 

Ud fra et socialt perspektiv giver det rigtig god mening men ud fra et fagligt synspunkt, er det 

ærgerligt, da besøget rummer mange potentialer. Rundviseren lægger også vægt på, at 

læreren bruger forløbet i deres egen undervisning, og at undervisningsforløbet fra 

Arbejdermuseet, ikke står alene. Undervisningsformidleren fra Arbejdermuseet udtaler: ”At 

jeg ved hvorfor forløbet er blevet booket, og hvad det skal bruges til i deres undervisning i 

skolen”. 

 

 

 

 

Elevernes udbytte - deltagelsemuligheder og sociale aktiviteter  
Kort efter museumsbesøget foretog vi et interview med en fokusgruppe af eleverne fra 

klassen. Her var det vores formål at blive klogere på, hvad eleverne bevidst havde lært på 

museet og hvad de følte havde været godt ved museet. Til at starte med var vi interesseret i 

at høre hvilken førfaglig viden de var i besiddelser af inden besøget og vi spurgte derfor ind 

til det på følgende måde. 
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Andreas: Okay. Havde i lavet noget, som i har forberedt? 

 

Elev 1: Ikke rigtigt.  

Andreas: Okay så det er første gang i bliver præsenteret for arbejderbevægelsen, 

industrialiseringen og sådan? 

 

Elev 1: Vi har haft det lidt.  

Elev 2: Vi har snakket lidt om det derhjemme.  

 

Martin: Er det noget i kan uddybe, altså hvad har i snakket om på forhånd? 

 

Elev 2: Vi har snakket om maskinerne og sådan og at de overtog pladserne for mennesker, på 

markederne. 

Elev 1: Vi har også haft snakket om strejkerne om, hvornår strejkerne, dem havde vi også set 

nogle videoer omkring. 

 

Vi kan altså se at eleverne ikke af sig selv udtrykte noget om arbejderbevægelsen, men da vi 

spurgte ind til konkrete begreber, var de bekendte med begreber fra den periode.  

 

Den næste ting som vi var interesserede i at høre om, spurgte vi indtil på følgende måde. 

 

Andreas: Okay. Hvad tænkte I om de mennesker, som I blev præsenteret for? Virkede de ægte? 

 

Elev 4: Jeg synes jeg at lærte nyt ift. til før i tiden. At der var stor forskel på hvordan de var, og 

hvordan de er. F.eks. de tjente ikke så mange penge om ugen i forhold til nu, hvor man tjener 

meget mere. Og man har også flere penge til rådighed ift. dengang.  

 

Elev 5: Jeg synes lidt det satte livet i perspektiv, hvor mange kunne se, hvordan det hele sådan 

har ændret sig, hvordan samfundet er blevet i dag. Ift. hvordan det var for langt tid siden. Så 

jeg synes det har været spændende, og lære om en familie og hvordan det var dengang. 

  

Andreas: Okay. Ja. Har I noget at tilføje? 
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Elev 3: Det er meget anderledes end hvordan vi lever i dag. Det er ligesom de blev gift sådan 

som 19-årige og fik sådan 8 børn. Og også sådan at kvinderne arbejdede hjemme og ikke 

sådan havde job. 

 

Her kan vi se at elevernes respons bliver mere uddybende, og de taler i længere paragraffer 

og henviser direkte til det som de var blevet præsenteret for. Ud fra dette lader det til at 

eleverne er blevet inkluderet af de narrative fortællinger som de arbejdede med og derfor er 

mere bevidste om dem. Man kan sige at det at arbejde med autentiske mennesker, har fået 

deres historier tættere ind på livet og dermed er blevet mere virkelige for dem. Det ser vi igen 

ved følgende spørgsmål. 

 

Andreas: Ja okay, super. Æh, så ved jeg ikke, om I normalt plejer at tage på museer eller sådan 

noget? Var det, Æhhh. Ligesom fedt at man tog udgangspunkt i en rigtig familie? Altså en 

ægte familie? 

 

Elev 4: Jeg synes det var meget spændende fordi, at man ikke lære sådan nogle ting i sin 

normale dagligdag. Og så vil det være dejligt at lære sådan noget her og hvordan man havde 

det i 1900-tallet osv. Så jeg syntes det var meget godt. 

  

Elev 5?: Jeg synes også det er, når man følger en rigtig familie som har levet, i denne her tid, 

så synes jeg også godt det er fedt at kunne se, en ændret synsvinkel fra, hvordan de havde det 

i forhold til når man bare læser om det. Så er det ligesom ømmm. Fra alles synsvinkler. Så er 

det at få det fra en specifik synsvinkel på hvordan det var, det var ret fedt. 

 

Martin: Okay. Så du tænker I fik mere ud af det være på museet.. øhh. museum ift. hvis I havde 

læst om det? 

  

Elev 5: Ja, fordi så ville i ligesom få denne her familie og ligesom få følelsen af. At være en del 

af det når man også ser hvordan de ligesom boede og hvordan fabrikkerne ville se ud og 

hvordan det var. 
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Så vi kan se at eleverne reagerer positivt på at arbejde med historisk autentiske familier og 

fordi de arbejder med det gennem et historisk scenarie, føler de at historierne er mere reelle, 

end hvis de blot havde læst om det i en fagbog. Det lader også til, at eleverne rent faktisk har 

taget nogen af de ting som de blev præsenteret for til sig. Vi ser igen ved næste spørgsmål at 

eleverne omtaler museumsbesøget som en positiv ting i forhold til læsning af fagtekster. 

 

Elev 3: Jo også når man ser det ik…. Så har man også et billede af, hvordan det er i stedet for 

at læse om det æhhhh. I en tekst. Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg læser en tekst så… 

 

Og igen. 

 

Elev 4: I forhold til når man læser det på computeren, så er det bare en lang tekst…. Æhhhh. 

Så her er der nogle mennesker som snakker om det. Så er der rum man kan kigge på, som 

danner nogle billeder inde i os selv, så vi kan tænke lidt mere om hvordan det var. 

 

Vi kan derfor udlede at selve det at skifte rammer for undervisningen til et ekstern læringsrum 

og samtidig præsentere dem for nogen andre læringsmidler har gjort dem mere interesseret. 

Dette stemmer overens med historielabs undersøgelse om at eleverne føler at læsematerialet 

i historiefaget ofte er tungt og dette stemmer overens med vores antagelse om at narrative 

fortællinger kan være et godt fagligt alternativt at arbejde med.  

 

Martin: Så i siger i får mere ud at høre om, ting end at læse, eller hvordan? Eller er det lidt 

forskelligt? 

  

Elev 4. Man får mere ud af det her… Æhhhh ift. hvis vi var i skolen æhhh… og bare skulle læse 

det. 

  

Elev 3: Man koncentrerer sig ikke helt på samme måde, når man bare læser det. 

Så de peger altså på, at undervisningsforløbet har været godt, både i forhold til deres 

koncentration, deres deltagelse og deres aktivitetsniveau. A: Smukt… æhhhhh. Et sidste 

spørgsmål… De to sidste spørgsmål…. Nu går vi lidt væk fra museet… Æhhhh…. I forhold til 
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historiefaget… Hvornår synes I det er plejer at være mest kedeligt? Hvad…. Altså hvad kan I 

mindst lide ved det? Jaaaa. vi starter bare fra en ende af 

  

  

Elev 4: æææhhhh. Altså hvis man bare sidder i skolen kigger på en skærm og så bare læser en 

tekst i stedet for man er aktiv og så går rundt i ser på ting, så vil det være lidt mere spændende 

  

Andreas: Og du? 

  

Elev 5: Jeg synes det…. Kedeligste er når man bare sidder og læser fordi jeg synes det kan være 

svært at koncentrere mig og huske ting når jeg bare læser det. Når jeg ikke sidder og laver 

noget så skal jeg sidde og lave et eller andet fysisk samtidigt eller at man går en tur og snakker 

om det og når man kommer herud og visualisere det meget bedre, når jeg både læser noget, 

og kan se noget samtidigt. Så jeg synes det er meget nemmere at æhhhh.. huske ting og synes 

det er mere spændende med og går ud og oplever tingene. 

 

Elev 3: Og jeg synes bare det er nemmere at lære når man kommer ud og ser det. Og oplever 

det. End at… æhhhh. læse en tekst 

 

Elev 1: Hvis man læser en tekst kan man godt ligesom glemme at fokusere på det… Og så har 

man læst det hele og så er det irriterende når man ikke kan huske noget af det… Så skal man 

til at læse det hele om, hvis man gider det. 

 

Eleverne peger dermed igen på at museumsbesøget har været et sjovt og godt alternativ til 

undervisning i klasselokalet med læsematerialet. For dem har det været vigtigt at være en 

aktiv deltager og medskaber af undervisningen, da det har genereret en anden form for læring 

end de er vant til. Så ud fra elevernes perspektiv kan vi se at besøget har været en positiv og 

læringsrig mulighed. Vi har også set at ud fra elevernes egne udsagn, har de ikke været 

specielt godt klædt på til at deltage i et undervisningsforløb på arbejdermuseet. Her udtalte 

de at de ikke vidste specielt meget om industrialiseringen og arbejderbevægelsen, men 

genkendte dog godt nogen af ordene, når vi nævnte dem.  
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Når vi undersøger, hvordan eleverne deltog i undervisningen, vil vi til at starte med vende 

blikket imod vores interview med klasselæreren da dette var i fokus især i det interview. Her 

fortæller hun hvordan en pige som normalt aldrig ”tør” fremlægge. 

 

Andreas: Det virkede i hvert fald som at drengene var meget glade for at snakke. Når de fik 

lov til det. 

 

Lærer: Helt klart. Jeg tror at de, piger jeg lige talte med, det er fordi, jeg lige har talt med dem. 

Så nu ligger det sådan lige. Og det var tre piger, eller sådan noget. Og vi er 20 ikke. Jeg tror 

virkeligt at de fleste af dem. Synes det var fint. Og jeg var overrasket over. Hvor på de var. 

Altså jeg har en pige som er, Aldrig nogensinde vil fremlægge. Altså hun, lukker fuldstændig i 

sig selv. Også noget. Og hun stod der og fremlagde. Og jeg har aldrig nogensinde set det før, 

jeg har aldrig hørt om hende gøre det før. Det var sådan helt chokerende. 

 

Her kan vi altså se at de ændrede rammer for undervisningen har fået en pige til at fremlægge 

som normalt ikke gør det. Det er svært at sige præcis, hvad der fik hende til at turde det, men 

det vil vi komme tilbage senere i opgaven. Vi spurgte læreren ind til hvad det kunne være, og 

hun svarede følgende.  

 

Martin: Tror du rammerne gjorde At hun havde lyst til at fremlægge. 

 

Lærer: Det er det jeg prøver. Jeg skal finde ud af altså, jeg prøver at snakke med hende om 

det. Måske også fordi hun var heller ikke en af de første grupper. Jeg tror hun var, altså vi stod 

i det røde rum. Så hun har været den næste sidste. Det var en gruppe og alle andre ting. Havde 

gjort det og det var hurtigt overstået. Øhm jeg ved det ikke. Men det kunne godt have et eller 

andet og gøre med at vi var på et museum. Fordi, det er eneste forskel jeg i hvert fald kan gøre 

for se hvad hun plejer at høre. 

 

Vi ser altså at læreren ikke selv er klar over, hvad det er ved museumsbesøget, som har fået 

eleven til at deltage. 
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Handleforslag på baggrund vores analyse og diskussion 
I dette afsnit vil vi samle ind på nogle af de pointer og argumenter som vi har opsamlede i 

løbet af opgaven. På baggrund af dette vil vi give nogle konkrete forslag til hvordan man kan 

benytter sig af et museumsbesøg i historieundervisning, og hvor det giver mening at placere 

det undervejs i et undervisningsforløb. Den første ting som finder værd at nævne handler om 

at se et museumsbesøg i tre faser, hjemmefasen, udefasen og efterfasen, som er inspireret 

af Jordets læringsløfje. Det er ingen tvivl om at ud fra et rent fagligt perspektiv at, det er denne 

måde som er mest effektiv, da eleverne vil møde op til museet med baggrundsviden som de 

så ikke behøver anskaffe sig på selve museet og dermed koncentrere sig om andre ting på 

museet. Det vil også hjælpe dem til at danne læringskoblinger mellem deres førfaglige viden 

og materialet på museet. På samme måde vil en efterfase hjælpe eleverne med at evaluere 

og samle op på deres undervisning. Dette spiller på mange måder sammen med en 

undervisning som er baseret omkring læringsstyrede mål. Målene ville man kunne forklare 

eleverne i hjemmefasen, arbejde med dem i udefasen og til evaluere gennem dem i 

efterfasen.  

I forhold til lærerroller som underviseren skal spille på museet, er det forskelligt, hvad vi 

anbefaler. Vi anbefaler lidt en blanding af de forskellige, da det er kontekstbetinget, men hvis 

vi skal udpege en rolle, er det rollen som facilitator. Her gælder særligt det, med at læreren 

forbinder det, de lærer på museet, med det, som eleverne allerede har arbejdet med i 

klasselokalet, og derved danner en bro.  

En andet forslag er, at læreren udnytter de muligheder, der er ved de mange læringsstile/ 

intelligenser og muligheder ved de eksterne læringsrum, for at imødekomme alle elevtyper. 

Herunder foreslår vi, at læreren udfordrer det kollektive meningssystem og langsomt forsøger 

at fjerne meningstilskrivelserne af vise elever. Inklusiv i dette er ikke at forstærke disse roller 

gennem sine beskrivelser af eleverne.  

Konklusion 

I vores opgave havde vi til formål at undersøgende, hvordan vi gennem et museumsbesøg 

kunne skabe et mere deltagende klassemiljø, hvor der var fokus på at inkludere de stille elever 
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i undervisningen. Fra dette udgangspunkt har vi undersøgt og analyseret en række teori, 

netop med dette formål. Ud fra vores analyse har vi udledt, at måden som vi kategoriserer og 

positionere hinanden på i sig selv, kan være opstarten på en række problemer. Dette kommer 

vi især ind på i afsnittet om de ”stille” elever, hvor vi beskriver, hvordan de stille elever ofte 

bliver positioneret ind på en ”plads” i hierarkiet, hvor det forventes at de skal være stille. Her 

så vi blandt andet under vores observation, at alle eleverne i klassen kunne fremlægge uden 

nogle udfordringer. Det er noget som normalt er et problem for en række elever i klassen. 

Her går vi ind og fortolker på hvilke rammer og forskelle, som der kan have været i 

museumsbesøget, som har fået dette til at lykkes. Her har det været vigtigt for os at 

undersøge hvilke læringssituationer, som førte til dette resultat, som ifølge deres klasselærer 

var chokerende. Her peger vi på at det ændrede miljø, arbejdet med historie scenarier og de 

tilhørende narrative fortællinger. På samme måde som at alle disse faglige rammer har været 

centralt, mener vi også at den ændrede rolle som eleverne blev positioneret i, hvad der er 

med til at gøre dem aktive deltagere i undervisningen. Så ud fra vores undersøgelse, kan vi 

dermed udlede, at undervisningsforløbet på Arbejdermuseet, tilbyder en ramme og en række 

aktiviteter som giver elevernes nye deltagelsesmuligheder og er dermed med til at øge 

deltagelsen i klassen.  
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Bilag1: Transskribering af elevinterview 
  

Andreas: Jeg stiller et spørgsmål, så hvis i har noget at sige til det, så bare sig det. I behøver 

ikke svare på alle spørgsmålene, men vi tager det bare lidt som det kommer. 

  

Andreas: Kan I fortælle, hvad I har arbejdet med i forbindelse med besøget på museet? Altså 

har I arbejdet med noget som er relevant for det her inden? 

  

Elev 1: Altså vi har arbejdet med familien Sørensen ift. hvordan man levede dengang. 

  

Andreas: Okay, har I lavet noget inden, som I har forberedt? 

  

Elev 1: Ikke rigtigt. 

  

Andreas: Ikke rigtig. Okay.  

  

  

A: Okay, så det er første gang at I er blevet præsenteret for arbejderbevægelsen, 

industrialiseringen og sådan? 

  

Elev 1: Vi har haft det lidt. 

  

Elev 2: Vi har snakket lidt om det derhjemme. 

  

Martin: Er det noget I kan uddybe, altså hvad I har snakket om på forhånd? 

  

Elev 2: Vi har snakket om maskinerne og sådan og at de overtog pladserne for mennesker, 

på markederne. 

  

Elev 1: Vi har også haft snakket om strejkerne om, hvornår strejkerne, dem havde vi også set 

nogle videoer omkring. 
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Andreas: Okay. Så I er blevet præsenteret lidt for det? 

  

Elev 1: Ja, en smule. 

  

Andreas: Jaaaaaa…. godt. Hvornår fik I at vide at I skulle på museet? 

  

Elev 3: En uge 

Elev 1: I går 

  

Andreas: Så I har ikke haft så meget tid til at forberede jer 

  

Elev 1: Jeg fik det at vide i går 

  

  

Andreas: Okay. Hvaaaad tænkte I om de mennesker, som I blev præsenteret for? Virkede de 

ægte? 

  

Elev 4: Jeg synes jeg at lærte nyt ift. til før i tiden. At der var stor forskel på hvordan de var, 

og hvordan de er. F.eks. de tjente ikke så mange penge om ugen i forhold til nu, hvor man 

tjener meget mer. Og man har også flere penge til rådighed ift. dengang. 

  

Andreas: Okay. 

  

Elev 5 : Jeg synes lidt det satte livet i perspektiv, hvor mange kunne se, hvordan det hele 

sådan har ændret sig, hvordan samfundet er blevet i dag. Ift. hvordan det var for langt tid 

siden. Så jeg synes det har været spændende, og lære om en familie og hvordan det var 

dengang. 

  

Andreas: Okay. Ja. Har I noget at tilføje? 
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Elev 3: Det er meget anderledes end hvordan vi lever i dag. Det er ligesom de blev gift sådan 

som 19-årige og fik sådan 8 børn. Og også sådan at kvinderne arbejdede hjemme og ikke 

sådan havde job. 

  

Andreas: Ja okay, super. Æh, så ved jeg ikke, om I normalt plejer at tage på museer eller 

sådan noget? Var det, Æhhh. Ligesom fedt at man tog udgangspunkt i en rigtig familie? Altså 

en ægte familie? 

  

E: Ja 

  

Elev 4: Jeg synes det var meget spændende fordi, at man ikke lære sådan nogle ting i sin 

normale dagligdag. Og så vil det være dejligt at lære sådan noget her og hvordan man havde 

det i 1900-tallet osv. Så jeg syntes det var meget godt. 

  

Elev 5?: Jeg synes også det er, når man følger en rigtig familie som har levet, i denne her tid, 

så synes jeg også godt det er fedt at kunne se, en ændret synsvinkel fra, hvordan de havde 

det i forhold til når man bare læser om det. Så er det ligesom ømmm. Fra alles synsvinkler. 

Så er det at få det fra en specifik synsvinkel på hvordan det var, det var ret fedt (3:08). 

  

Martin: Okay. Så du tænker I fik mere ud af det være på museet.. øhh. museum ift. hvis I 

havde læst om det? 

  

Elev 5: Ja, fordi så ville i ligesom få denne her familie og ligesom få følelsen af. At være en 

del af det når man også ser hvordan de ligesom boede og hvordan fabrikkerne ville se ud og 

hvordan det var. 

  

Martin: Yes. 

  

Elev 3: Det var også lidt sjovere end jeg troede fordi vi kun skulle gå rundt og kigge på ting… 

Æhhh, den der opgave eller fremlæggelse ting, det var, æhhh, sjovere. 

  

Andreas: Det var fedt at få arbejdet med det? 



46 
 

  

Elev 3: Det var i hvert fald anderledes end andre museer. 

  

Andreas: Ja, ja. Tror I ikke også at man lærer lidt mere, når går ind og tænke over tingene i 

stedet for bare at skulle kigge på udstillingen? 

  

Elev 1: Jo 

  

Elev 3: Jo også når man ser det ik…. Så har man også et billede af, hvordan det er i stedet for 

at læse om det æhhhh. I en tekst. Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg læser en tekst så… 

  

Andreas: Ja okay….. Super. Yes 

  

Elev 4: I forhold til når man læser det på computeren, så er det bare en lang tekst…. Æhhhh. 

Så her er der nogle mennesker som snakker om det. Så er der rum man kan kigge på, som 

danner nogle billeder inde i os selv, så vi kan tænke lidt mere om hvordan det var. 

  

Martin: Så i siger i får mere ud at høre om, ting end at læse, eller hvordan? Eller er det lidt 

forskelligt? 

  

Elev 4. Man får mere ud af det her…Æhhhh ift. hvis vi var i skolen æhhh… og bare skulle læse 

det. 

  

Elev 3: Man koncentrere sig ikke helt på samme måde, når man bare læser det. 

  

Andreas: Smukt… æhhhhh. Et sidste spørgsmål… De to sidste spørgsmål…. Nu går vi lidt væk 

fra museet… Æhhhh…. I forhold til historiefaget… Hvornår synes I det er plejer at være mest 

kedeligt? Hvad…. Altså hvad kan I mindst lide ved det? Jaaaa. vi starter bare fra en ende af 
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Elev 4: æææhhhh. Altså hvis man bare sidder i skolen kigger på en skærm og så bare læser 

en tekst i stedet for man er aktiv og så går rundt i ser på ting, så vil det være lidt mere 

spændende 

  

Andreas: Og du 

  

Elev 5: Jeg synes det…. Kedeligste er når man bare sidder og læser fordi jeg synes det kan 

være svært at koncentrere mig og huske ting når jeg bare læser det. Når jeg ikke sidder og 

laver noget så skal jeg sidde og lave et eller andet fysisk samtidigt eller at man går en tur og 

snakker om det og når man kommer herud og visualisere det meget bedre, når jeg både 

læser noget, og kan se noget samtidigt. Så jeg synes det er meget nemmere at æhhhh.. 

huske ting og synes det er mere spændende med og går ud og oplever tingene. 

  

Andreas: Ja god pointe…. Ææmmm. 

  

Elev 3: Og jeg synes bare det er nemmere at lære når man kommer ud og ser det. Og 

oplever det. End at… æhhhh. læse en tekst 

  

Andreas: Altså i forhold til at læse en tekst? 

  

Elev 3: Ja 

  

Elev 1: Hvis man læser en tekst kan man godt ligesom glemme at fokusere på det… Og så har 

man læst det hele og så er det irriterende når man ikke kan huske noget af det… Så skal man 

til at læse det hele om, hvis man gider det. 

  

Andreas: Smukt 
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Bilag 2: Transskribering af lærerinterview 

Andreas: Godt, så lige det første vi gerne vil spørge om, det er æhh, kan du beskrive klassen 

kort, sådan fagligt 

Lærer: okay, men nu skal vi, vil i også høre socialt, sådan dele det op måske eller bare det 

faglige? 

Andreas: Ja, fagligt, Socialt vaa. 

Lærer: Ja, fagligt er det en blandet klasse. Altså vi har nogen enkelte som ligger ret højt 

fagligt. Så har vi en stor midte, midtergruppe. også har vi også nogen som ligger rigtig, rigtigt 

lavt. Altså vi har to elever som får 00 i alle mine fag, som har problemer med at komme i 

skole, som har problemer med at komme i skole og som har svært ved, jaa, at forstå det de 

lærer i skolen. Såå vi har et stort felt, ja øhhm og jeg vil sige det er sådan en forholdsvis svag 

midtergruppe, øhmm, så det er sådan en god blandet flok. 

Andreas: ehm. 

Lærer: Socialt har vi en interessant klasse. Jeg startede med at have, få dem i 7. klasse. Og 

øh i de første par uger, så var der sådan knytnæveslåskamp. Øhm der var en elev som, vi har 

en elev med asparges og så var der er en anden elev, som så er gået ud nu, som var gået 

helt i sort, og sad med en kuglepen og tappede den i bordet. ( dyk dyk dyk) og jeg kunne 

overhovedet ikke nå ind til hende. Overhovedet ikke og jeg havde kendt dem i tre uger, eller 

sådan noget. Også går den her elev med asparges fuldstændigt amok, han kan overhovedet 

ikke være i det her. Og bryder fuldstændigt sammen, rejser sig op.. altså så det er det en 

meget meget urolig klasse. 

Andreas: hmm 

Lærer: og jeg havde meget problemer med, øh at komme ind til dem. Jeg tror de har haft 

nogen dårlige erfaringer med nogen lærere. Og de har øhhh, måske nogen klasselærere som 

ikke er så interesserede i dem. Så det tog mig lang tid at komme ind på dem. Men når jeg så 

har gjort det jeg har, øhh virkeligt givet rigtigt meget. Altså, de lapper det i sig. Øh den her, 

hvis man giver dem noget omsorg, så det er en fantastisk god klasse, synes jeg. De vil rigtig 
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gerne snakke. Øhm. De har holdninger. De kan godt lide hinanden. Der er gode venskaber 

på tværs, men der er også konflikter. Øhm. Såå, så socialt er det en stærk klasse synes jeg. 

Det synes jeg. 

Andreas: Okay. 

Lærer: og fagligt har vi nogen meget blandede. 

Andreas ja ja ja ja. 

Andreas: Øhhm. Når du så planlægger sådan et museumsbesøg som det her altså, tager du 

så hensyn til faglige svage i klassen? 

Lærer: jaahh. Øh ja. Altså Jeg overvejer altid når jeg, booker et museumsbesøg. Hvis jeg ikke 

kan have de fleste af klassen med i det, så vil jeg ikke gøre det,  fordi så bliver de urolige, så 

bliver det ikke fedt for dem. Altså jeg tror det er vigtigste for egentligt på sådan en her tur. 

Det er det social i det. Fordi for dem, det er at komme på tur, det er en fed ting, det er 

sådan, altså det er virkeligt en godbid man kan give dem, vi skal ud på tur. Så for mig handler 

det om, at vi får god en oplevelse, så det styrker det her, fællesskab. Også skal det 

selvfølgeligt også være et eller andet, altså jeg tager dem ikke bare i Tivoli, så er der måske 

noget fagligt i det. Øhhm. Men jeg jeg vil sige det er en overvejelse. Når jeg booker det. 

Andreas: Ja. 

Lærer. At det er noget alle mine elever kan være i. 

Andreas okay. 

Lærer: så det. Det er sådan jeg, jeg har ikke tænkt mere over det. 

Andreas: nej, nej okay. 

Andreas. Øhhm. Hvad for et øh forløb, kører i nu i historie, eller kører i et forløb? 

Lærer: altså Ja. Øh vi har haft et forløb om industrialiseringen, men mange altså, næsten alle 

deres timer, øhh i det her emne, har været aflyst af den ene eller den anden årsag. Så har 

jeg være på tur med en anden klassen, eller haft et eller andet arrangement som jeg skulle 
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til. Så de har haft sådan en masse vikartimer, hvor de sådan set bare har set. Så har jeg 

fundet sådan en serie, øhhm, på CFU, som handler om industrialiseringen og 

arbejderbevægelsen og sådan noget. Så de går faktisk ind i det her sådan rimeligt 

udvidende. Fordi jeg regner ikke med at de får særligt meget ud af de der timer. Så i 

virkeligheden virker det mere som at vi nu tager hul på emnet og nu skal vi til at snakke om 

industrialiseringen. 

Andreas: Ja okay, ja. 

Lærer: ehm, 

Andreas: ja fedt. Altså vi spurgte dem jo også lige om det, og der sagde de godt, vidste godt 

hvad strejke var 

Lærer: Ja 

Andreas: først sagde de ikke vidste så meget om det 

Lærer: Nej. 

Andreas: Men der blev åbnet lidt op om det, når vi spurgte ind til det. 

Lærer: når det var godt. 

Martin: Ja de vidste faktisk mere end de gav udtryk for til at starte med. 

Lærer: haha, det var da altid noget. De har brugt meget energi på at sige til mig ”nej men vi 

forstod intet ved at se de der film” ”lortefilm” og sådan noget. 

Martin: okay. 

Lærer: Så jeg regner med at de intet får ud af det (Museumsbesøget) 

Andreas: okay stærkt. Hvordan har du så tænkt dig at bruge det fremadrettet? Altså er det 

noget du vil kigge tilbage på? 

Lærer: øh ja. Helt klart, jeg vil bruge det som, øhhh og sådan noget som jeg vil tale om, 

sådan ”dengang vi var på besøg” og hvad lærte vi der? Og sådan noget. Helt klart. Det vil jeg 
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bruge resten af det her forløb og henvise til det. Og sådan ligesom tale det op i løbet af året. 

Hvad har vi lavet, vi var inde på den her tur. Både som sådan et fagligt pejlemærke, som 

klassen. Og noget fedt vi lavede. 

Andreas: Ja. Okay. 

Andreas: Øhm. Hvad tænker du med de der historiske scenarier som vi arbejde med? Er det 

noget de er blevet præsenteret for før. 

Lærer: Nej, det er de ikke blevet præsenteret for før, det her med historiske scenarier. Med 

at øhh, Hvad var det han sagde, om man kun, hvordan scenen var. Det har jeg aldrig hørt 

om. Jeg husker det heller ikke fra min læreruddannelse. Men jeg syntes det gav rigtig god 

mening. Altså så det, altså det var ligesom noget jeg skrev mig selv bag øret. Og især fordi 

han selv, ligesom lagde det ud til dem, at øhm. Den tager vi lige om arbejder videre med når 

vi kommer tilbage. 

Andreas: Yes. Ehem. Ja. 

Martin: Hvad tror du, eleverne har fået med fra i dag? 

Lærer: jeg tror, at øhmm. Der var nogen piger som sagde til mig at de blevet dybt skuffet. 

Haha. De havde gået og glædet sig rigtig meget til at de skulle på tur. Men øøh, så talte jeg 

lidt med hende om ”ahh det er bare fordi jeg gerne ville gå rundt og kigge lidt selv”, og så 

gav det sig jo nemlig, ”Amen hvorfor skulle vi fremlægge og sådan noget”. Så sagde jeg 

”nåmen det er jo fordi så lærer I selv noget ved det” ”ah okay, det kan man måske godt 

forstå. Øhm. Så jeg tror at de har fået det med sig. At havde mødt noget anderledes. Og 

prøvet og lærer på en anderledes måde. Og det tror jeg er godt i sig selv. Øh at prøve at 

blive udfordret på den måde. Oog så tror jeg også, De har fået det sammen, altså det er 

også en god tiltro at give til eleverne. ”Jeg vil gerne på tur med jer, jeg stoler på i kan finde 

ud af det her”. Så jeg tror også det har styrket deres fællesskab. Så Jeg tror de har fået, øh. 

Ja. Både noget fagligt og socialt. 

Andreas. Ehem. 

Lærer: ehem. 
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Andreas: Det virkede i hvert fald som at drengene var meget glade for at snakke. Når de fik 

lov til det. 

Lærer: Helt klart. Jeg tror at de, piger jeg lige talte med, det er fordi, jeg lige har talt med 

dem. Så nu ligger det sådan lige. Og det var tre piger, eller sådan noget. Og vi er 20 ikke. Jeg 

tror virkeligt at de fleste af dem. Synes det var fint. Og jeg var overrasket over. Hvor på de 

var. Altså jeg har en pige som er, Aldrig nogensinde vil fremlægge. Altså hun, lukker 

fuldstændig i sig selv. Også noget. Og hun stod der og fremlagde. Og jeg har aldrig 

nogensinde set det før, jeg har aldrig hørt om hende gøre det før. Det var sådan helt 

chokerende. 

Andreas: Når det var fedt. 

Lærer: Ja. Så jeg tror de har fået. Øhh jeg tror de syntes det var fedt. Langt de fleste af dem. 

Helt klart. 

Martin: Tror du rammerne gjorde At hun havde lyst til at fremlægge. 

Lærer: det er det jeg prøver. Jeg skal finde ud af altså, jeg prøver at snakke med hende om 

det. Måske også fordi hun var heller ikke en af de første grupper. Jeg tror hun var, altså vi 

stod i det røde rum. Så hun har været den næste sidste. 

Andreas: den i midten? Eller den? 

Lærer: det røde rum, eller det var til allersidste. 

Andreas: okay 

Andreas: okay det første, okay. 

Lærer: Ja. Jeg ved ikke om det var fordi. Det jo heller ikke så meget hun skulle sige. Øhm så 

ja. Altså det der med hun ikke skulle sige meget. Det var en gruppe og alle andre ting. Havde 

gjort det og det var hurtigt overstået. Øhm jeg ved det ikke. Men det kunne godt have et 

eller andet og gøre med at vi var på et museum. Fordi, det er eneste forskel jeg i hvert fald 

kan gøre for se hvad hun plejer at høre. 

Martin: ja ok. 
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Martin. Hvordan tror du man sådan kan bruge et museum. Rent generelt. 

Lærer: Altså jeg elsker jo at tage på ture, nu skal jeg prøve at sætte ord hvorfor jeg synes 

det. Altså Jeg synes at når de kommer ud og ser nogen ting i virkeligheden her, det gør altså 

en alverdens forskel. Man træder ind i et hjem, sådan et arbejder hjem. De kan se på det, de 

kan røre ved ting. Det tror jeg bare gør noget andet når du sidder i et klasseværelse. Der er 

nogen rammer nogen, nogen, remedier, ting her som bare er anderledes end i et 

klasseværelse. Og det tror jeg gør utroligt meget, især for historie. Fordi det handler jo 

meget om for at få den historiske bevidsthed, altså jeg er forbundet til det her. Hvis man 

fysisk så kan, stå ved siden af det. Så får man jo også en større forbundethed til det. Det 

synes jeg det hjælper rigtigt meget på. Også synes jeg også det der  med at tage på tur, det 

er bare federe end det med at sidde i skolen dag ud dag ind. Det er sjovt det er anderledes. 

Så synes jeg også der er noget livsforberedende i det. Så der er mange ting i det. Synes jeg. 

Lærer: Ja så kommer der lyd på. 

Andreas: haha Ja. Jamen vi har også et lige et sidste spørgsmål. 

Lærer: ja jeg må prøve og. 

Andreas:  Fordi vi snakkede om det der med at historie kan godt være kedeligt. Og vi spurgte 

dem også ind til det. 

Lærer ja. 

Andreas: men når man sidder   og læser en bog ik, så hvad tænker du generelt om det? 

Lærer. Øhm jeg gør alt hvad jeg kan for at gøre historie til et ikke kedeligt fag. Jeg før det til 

mål som historielærer. Så øhm. For mig. Hvis vi kan undgå at læse i en bog. Så er det fedt. 

Men de skal også kunne læse. De skal også kunne kigge. Så det jeg gør det er jeg bruger en 

masse materialer, f.eks. fra rigsarkivet. Der har i nogen forløb der, bygget til kilder. Fordi det 

er sådan det de gerne skal kunne eksamen. Finde en kilde. Læse den. Og stille spørgsmål til 

den. Så det er det jeg prøver og og skære læsningen ned til, altså kilder vi kan bruge. Ellers 

så hvis jeg har noget tekst jeg ville gerne vil have de skal kunne forstå. Det vi skal f.eks. i 

eftermiddag når vi har historietime. Der har jeg taget en masse tekst om industrialiseringen 
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også har jeg delt det op, så har jeg sorteret i jeg har nogen, så har jeg klippet nogen små 

sedler ud. Skrevet årsag følger virkning. 

Andreas: Ja. 

Lærer: Så har jeg skrevet masse info der handler om årsag følger og virkning. Så skal de selv 

sorterer det. I stedet for sidde og læse om det så skal de arbejde med den her information. 

Selv læse de har små kort. Bestemme sig for, jamen hvad er årsag hvad er følger og hvad er 

virkning. Også får de garanteret 20 forskellige svar. Og det er jo også interessant i sig selv at 

tale om fordi vi skal arbejde med historien med fingrene ned i det. Så jeg prøver rigtig meget 

at gøre andet end at læse i historie. 

Andreas: sådan perfekt. Mange tak. 

Lærer: så må vi heller skynde os ned.   

Bilag 3: Interview med museumsformidleren 
 

Kære Martin 

  

Først og fremmest vil jeg understrege at vores undervisningsforløb i høj grad er bundet på 

på faste læringsmål og undervisningsdesign, som er tilrettelagt af Skoletjenesten. Jeg har et 

råderum, som er ret stort, til at særligt tilrettelægge og afvikle forløb, men det er i 

hovedreglen kun, hvis jeg vurderer at klassen ikke vil få et stort udbytte af det almindelige 

undervisningsforløb. En dag som i går, holder jeg mig meget tæt op af 

undervisningsdesignet. 

  

Jeg vedhæfter læringsmålene og undervisningsdesignet for specifikt det forløb, som I var 

med på, så I kan se mit udgangspunkt. Vores undervisning er lagt direkte op af læringsmål 

for både grundskole og stx. Det er en måde at gøre det mere relevant for flere klasser, men 

også for at sørge for, at vi får flere forløb, som også er relevante for den undervisnings der i 

forvejen sker. 
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1) Hvad er du uddannet som? 

Jeg arbejder pt. på den sidste del af min uddannelse i Historie og Filosofi og Videnskabsteori 

fra RUC. De andre undervisere har lignende baggrunde eller er lærerestuderende. 

2) Hvad har du i fokus, når du underviser klasser? 

- At klassen, eller ihvertfald de fleste i klassen, er med på, hvad der er rammen for forløbet 

- At jeg ved hvorfor forløbet er blevet booket, og hvad det skal bruges til i deres 

undervisning i skolen (jeg spørger altså læreren) 

- At eleverne har muligher for at påvirke retningen og diskussionerne inden for rammerne af 

undervisningen 

3) Hvad gør du for at engagere eleverne? 

Jeg/vi prioriterer dialogisk undervisning, gruppearbejde, at alle får taletid (såfremt de ønsker 

det) 

4) Hvad gør du i forhold til at koble forløbet til elevernes hverdag? 

Stiller perspektiverende spørgsmål til deres liv, får dem til at lave relevante 

perspektiveringer, som er udgangspunktet for mine egne opsummeringer. F.eks. 'filtre på 

instagram kontra selviscenesættelse i 1800-tallet' eller den afsluttende perspektivering fra 

de enkelte temaer til nutiden / fremtiden. 

Ved spørgsmål tager mine forklaringer udgangspunkt i temaer de måske kender, det kunne 

f.eks. være løsarbejdere hos Wolt, eller kassemedarbejdere i Føtex der erstattes af robotter. 

5) Hvad får ud at et museumsbesøg kontra almen undervisning i klasselokalet? 

Læring i eksterne læringsmiljøer bør give en aktualitet og autenticitet til deres undervisning i 

klassen. Egentlig er det dog et bedre spørgsmål at stille elevernes lærere. Jeg arbejder kun 

med dem i en time af gangen, og ser dem nok aldrig igen. 

  

Det bør dog altid være et supplement eller en del af et større forløb. Museernes 

undervisningsforløb bør altså altid følges op af forberedelse og refleksion og 

efterbearbejdning, hvis de skal virke godt. Udbyttet afhænger i meget høj grad af disse ting, 
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og det er sådan set ikke noget, jeg nødvendigvis kan sørge for sker (ud over at opfordre 

lærerne til at arbejde videre med emnet). Forankringen sker altså efter besøget. Jeg er 

overbevist om at undervisning på museer kan være vildt givende for eleverne, 

  

I sjælden gang imellem møder jeg også klasser, hvor hverken lærere eller elever ved hvorfor 

eller hvad, de har booket. I de tilfælde tror jeg udbyttet er ekstremt lavt, og det om noget 

bare er underholdning forklædt som undervisning, som når vikarer sætter en film på, fordi 

de ikke ved, hvad de ellers skal lave. 

6) Hvad får eleverne med fra en rundvisning hos jer? 

Igen, det kommer an på deres forberedelse, engagement i løbet af besøget, og 

efterbearbejdning. Det er et spørgsmål deres lærere bedre kan svare på end jeg. 

  

Lidt pedantisk vil jeg pege på at vi ikke giver elever 'rundvisninger'. Vi giver dem 

undervisningsforløb som er dialogiske, inddragende og aktiverende. Rundvisninger er noget, 

vi giver til voksne, og minder i høj grad om oplæg eller foredrag med udgangspunkt i 

genstande. I Skoletjenesten laver vi en skarp skelnen mellem de to ting :) 

  

Sig til hvis jeg skal uddybe noget.. 

  

Kh Adam 
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 Bilag 4: Brochure fra Arbejdersmuseet  
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