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 Abstract 
 This  project  revolves  around  the  implementation  of  culture  as  a  way  of  strengthening 

 children's  chronological  understanding  in  primary  school  history  teaching. 

 Furthermore  it  takes  a  look  at  the  Danish  National  Curriculum/Historiekanon  and  its 

 ability  to  be  used  in  history  teaching  when  emphasizing  on  chronological 

 understanding and the correlation that different historical events had on each other. 

 The  project  found  that  there  is  reason  to  believe  that;  chronological  understanding 

 can  be  enhanced  when  primary  school  students  develop  an  understanding  for 

 historical  events  and  the  impact  they  had  on  the  contemporary.  Although  it  can  not 

 be  guaranteed  that  this  will  happen  just  by  basing  one's  teaching  on  the  principles  of 

 Piaget's  cognitive  faces,  or  Vygotsky's  zone  of  proximal  development.  It  can  only  be 

 fully  functional  if  the  teacher  is  aware  of  his/her  ability  to  spot  when  and  where 

 students  will  achieve  a  maximum  input  of  knowledge.  In  this  project  you  will  find  out 

 what  the  teacher's  role  can  be  in  working  with  chronological  understanding  and 

 historical awareness. 

 4 



 1. Indledning og problemformulering 

 Dette  projekt  startede  som  et  interessefelt  i,  hvordan  historiske  begivenheders  sammenspil 

 kunne  kædes  sammen  og  derved  være  med  til  at  skabe  en  større  kronologisk  forståelse  for 

 fortiden.  En  af  mine  kollegers  elever  på  den  skole  jeg  arbejder  på,  havde  under  en  vikartime 

 fortalt  mig  om,  hvordan  malertuben  og  jernbanen  var  kommet  til  under  industrialiseringen  og 

 derfor  er  det  at,  malerier  fra  ekspressionismen  kendetegnes  ved,  at  det  ofte  er  af  natur  eller 

 bare foregår udenfor i virkeligheden. 

 Her  var  jeg  lidt  på  udebane.  Jeg  anede  kort  sagt  ikke  hvad  der  lige  ramte  mig  der  -  for  selvom 

 jeg  godt  kendte  en  smule  til  ekspressionismen  fra  gymnasiet,  havde  jeg  ikke  lige  kædet  alle 

 de  ting  sammen.  Den  dag  i  dag  husker  jeg  stadig  denne  elevs  meget  grundige 

 historieforståelse,  hvilket  har  fået  mig  til  at  overveje,  om  sådanne  sammenkædninger  af 

 historisk  viden,  kan  føre  til  at  elever  husker  fortiden  bedre.  Som  kommende  historielærer,  ser 

 jeg  en  stor  mulighed  for  at  bruge  dette  bachelorprojekt  på  en  måde,  hvorpå  man  kan  se 

 hvordan  elever  kan  lære  så  meget  som  muligt,  samtidig  med  at  man  skaber  et  rum  hvori 

 historieinteressen styrkes. 

 Dette  vil  jeg  undersøge  ved  at  tage  udgangspunkt  i  observationer  af  den  lærer,  hvis  elev  jeg 

 var  vikar  for.  Projektets  vil  overvejende  beskæftige  sig  med,  hvordan  elever  optager  ny  viden 

 og heri lærerens rolle i dette. 

 Herfra  begyndte  en  historiefaglig  interesse  i  at  undersøge  førnævnte,  uden  at  det  skulle  gå  ud 

 over  det  faglige  niveau,  når  jeg  skal  ud  og  gøre  lærergerningen.  Dertil  har  jeg  udformet 

 følgende problemstilling: 

 Hvordan kan man undervise i samspillet mellem historiske begivenheder, som middel til at 

 styrke elevernes forståelse af fortiden og påvirkning af nutiden, samt hvordan kan man 

 tilrettelægge undervisning der vækker interesse for elevens forståelse af fortiden? 
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 2. Læsevejledning 
 Dette  projekt  startede  som  en  undersøgelse  af  hvordan  man  kan  implementere  kunst,  kultur 

 og  musik  i  undervisningen.  Dette  fokus  førte  dog  til  et  andet  interessefelt,  som  endte  med  at 

 blive  opgavens  hovedsagelige  formål.  Denne  ændring  af  fokus  skete  på  baggrund  af  en 

 erkendelse  af,  hvor  langt  hen  der  er  fra  at  et  praksisfelt  til  en  praksisændring  af 

 undervisningen.  I  stedet  har  jeg  givet  mig  i  kast  med  at  belyse,  hvilke  metoder  og  teorier  som 

 gør  sig  gældende,  hvis  man  på  et  helt  grundlæggende  didaktisk  plan  skal  kunne  forklare,  hvad 

 der kognitivt sker hos elever, når de bevæger sig fra mellemtrin til udskolingen. 

 Projektet  har  3  forskellige  indfaldsveje  til  dette  problemfelt.  De  prøver  hver  i  sær  at  redegøre 

 for  hvad  der  gør  sig  gældende  indenfor  hver  deres  fokus,  dertil  analyseres  de  2  observationer 

 og 1 interview. 

 Ønsket  med  dette  projekt  er  at  kunne  agere  hensigtsmæssigt  i  forhold  til  valg  af  emner  og 

 planlægning af alt fra lektioner til årsplaner, med elevens kognitive udvikling in mente. 

 For  hvis  man  ikke  møder  eleverne,  ud  fra  deres  forudsætninger,  har  man  så  overhovedet 

 mulighed  for  at  skabe  interesse  og  kendskab  til  faget?  Netop  dette  ligger  til  grund  for 

 projektets eksistensberettigelse og dermed hvad jeg vil forsøge at afklare i dette projekt. 

 3. Forskningsoversigt 

 3. 1 Chronology and the new National Curriculum for history  is it time to refocus the debate? 

 Fortiden  er  kaos  indtil  den  er  lagt  i  kontekst  til  nutiden.  Jeg  inddrager  denne  artikel  om 

 kronologi i henhold til det engelske ‘National Curriculum’ skrevet af Alan Hodkinson 

 Christine Smith. 

 Resultaterne  fra  denne  forskning  viser,  at  børn,  givet  det  rette  undervisnings-  og  læringsmiljø, 

 kan  udvikle  og  forstå  kronologi  og  bredere  tidsmæssige  begreber.  Det  er  dog  klart,  at  for  at  en 

 sådan  udvikling  kan  finde  sted,  skal  læreren  designe,  planlægge  og  levere  effektive 

 undervisningsforløb.  For  at  et  forløb  kan  være  effektivt,  skal  det  give  børn  situationer,  der  gør 

 dem  i  stand  til  at  blive  “  aktive  konstruktive  databehandlere  i  stedet  for  passive  modtagere  af 

 viden  ”. 

 Underviseren  bør  ifølge  Hodkinson  og  Smith  tilrettelægges  til  lektioner  der  er  lette  at 

 anvende  og  som  lægger  særlig  vægt  på  færdigheder  og  begreber  gennem  diskussions 

 aktiviteter  og  problemløsning.  Målet  med  denne  undervisning  bør  være  todelt;  for  det  første 
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 skal  det  reducere  kognitiv  belastning,  hvad  angår  begrebsmæssig  viden  og  forståelse  for  at 

 gøre det muligt for børn at udvikle automatiske kognitive rutiner. 

 For det andet bør det bidrage til  at børn bliver selvstændige  i læreprocesserne  .  k 

 Under  disse  processer  skal  underviseren  observere  hvilke  aktiviteter,  der  bidrager  til 

 elevernes  læring  og  samtidig  lægge  mærke  til  hvilke  metoder,  der  er  blevet  misforstået. 

 Forskningen  viste,  at  denne  undervisning  i  grundlæggende  aspekter  af  tidsmæssig  kognition 

 på  stadig  mere  komplekse  niveauer  er  gavnlig  for  kognitiv  assimilering.  Forskningen  peger 

 ydermere  på,  at  kronologisk  forståelse  ikke  udvikler  sig  på  magisk  vis,  men  snarere  udvikles 

 ved at blive undervist, forstærket og udvidet. 

 4. Metode og undersøgelsesdesign 

 Dette  projekt  tager  udgangspunkt  i  deduktiv  tilgang  til  min  indsamling  af  empiri  og  er 

 udarbejdet  gennem  2  observationer  foretaget  på  en  privatskole.  Dertil  har  jeg  også  et  kort 

 interview fra en ansat på Statens Museum for Kunst. 

 1.  Lektion 1/2 - Forberedelse af fremlæggelser i 8.X 

 2.  Lektion 2/2 - Forberedelse af fremlæggelser i 8.X (fortsat) 

 3.  Lektion 1/1 - Forberedelse af fremlæggelser 7.X 

 4.  Interview af en museumsansat på SMK 

 4. 1 Semi-struktureret observation 

 Min  undersøgelse  tager  udgangspunkt  i  den  semistrukturerede  observationstype,  da  jeg  forud 

 for  undersøgelsen  har  gjort  mine  overvejelser  for  hvad  jeg  ønsker  at  observere,  samtidig  med 

 at  jeg  er  åben  over  for  den  dynamik  og  lærerrolle  som  underviseren  har  (Larsen  og 

 Matthiesen, 2020: 115). 

 Ydermere  har  jeg  valgt  denne  metode  for  at  gøre  undersøgelse  mere  fleksibel,  så  der  er  plads 

 til at åbne projektet for nye fokuspunkter i min empiriindsamling. 

 I  disse  observationer  er  det  for  mig  interessant  at  se  hvordan  man  kan  gøre  historien  ‘bredere’ 

 ved  hjælp  af  historiske  begivenheder  som  middel  til  at  styrke  den  kronologiske  forståelse  og 

 historiske  bevidsthed.  Jeg  benytter  samtidig  af  den  uformelle  konversations  metode,  under 

 elevernes  gruppearbejde  for  at  få  et  lille  indblik  i  deres  historiefalige  tilgang.  Dette  gør  jeg 

 fordi  deres  lærer  MM  har  en,  i  mine  øjne,  anderledes  måde  at  gribe  historieundervisningen  an 

 på.Ikke-eksperimentel - observation 
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 Det  ikke-eksperimentelle  design  bliver  i  projektet  brugt,  da  det  er  godt  til  at  undersøge 

 eventuelle  variable  under  indsamlingen  af  empiri.  Denne  slags  undersøgelse  intervenerer  ikke 

 i undervisningen men bliver derimod målt og observeret. 

 4. 2 Interview 

 Da  jeg  er  fanget  af  kunsten  og  andre  kulturelle  affekter,  er  det  oplagt  at  se  på,  hvordan  man 

 kan benytte sig af museer. Hertil har jeg foretaget et interview med udgangspunkt i hvordan 

 de  didaktisk  går  til  værks  på  statens  museum  for  kunst.  Mit  projekt  tager  primært 

 udgangspunkt  i  min  observation,  men  for  at  gøre  få  mere  dybde  i  min  undersøgelse,  har  jeg 

 valgt at interviewe en ansat som arbejder på Statens Museum for Kunst (SMK). 

 Dette er et semistruktureret interview, da jeg har nogle emner som jeg gerne vil ind på. 

 4. 3 Kritisk evaluering af metode 

 Fejlkilder i observation 

 Min  empiri  er  indsamlet  ud  fra  sammenlagt  3  lektioner  og  1  interview.  Dette  giver  et  billede 

 af,  hvilken  dele  af  historien  MM  bruger  i  historien.  Min  ikke  eksperimentelle  observationer 

 bliver  påvirket  af  at  jeg  (uformelt)  konverserer  med  eleverne  under  deres  gruppearbejde  i 

 8.X. 

 Samtidig  kan  de  være  påvirket  at  min  rolle  som  ansat  på  skolen  og  som  voksen,  derved  kan 

 det  tvinge  dem  ud  i  et  præstationspres/præstationsangst,  da  jeg  kan  forekomme  som  en 

 autoritær rolle på skolen. 

 Fejlkilde i interview- personen ved der bliver optaget 

 Under  interviewet  fjerner  jeg  fyldord  og  irrelevante  konstateringer  som  eksempelvis  ‘Okay 

 jeg  tror  den  optaget  nu’  og  ‘æhh’.  Under  interviewet  skabes  der  en  unaturlig  dialog,  da  den 

 interviewede  ved  der  bliver  optaget.  Det  kan  derfor  give  et  præstationspress  eller  en  dialog 

 som ikke ville ske, hvis der ikke var blevet optaget. 
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 5. Videnskabsteoretisk afsæt/ståsted 

 I  dette  afsnit  vil  jeg  redegøre  for  mit  videnskabsteoretiske  udgangspunkt,  som  dette  projekt 

 tager  udgangspunkt  i.  I  projektet  benytter  jeg  mig  af  det  hermeneutiske  og 

 socialkonstruvistiske  perspektiv  til  undersøgelsen  af  min  problemformulering.  Dette  gøres 

 ved  at  se  på  virkeligheden  som  en  social  konstruktion  hvori  man  arbejder  med  antagelse, 

 selvfølgeligheder  og  normer.  I  projektet  arbejdes  der  med  at  kunne  forholde  sig  kritisk  og 

 kritisere  eventuelle  antagelser  i  projektet  ansøgningsfelt.  I  socialkonstruktivismen  tales  der 

 om  den  forståelse  som  vi  har  af  verden  som  et  resultat  af  en  lang  social  konstruktion. 

 Derigennem  vores  forståelse  vi  har  omkring  verden,  da  den  er  et  resultat  af  mennesker  og 

 deres betydning i mellem (Høyern & Brinkkjær, 2018). 

 Dette  projekt  er  undersøgende  og  prøver  at  afdække  en  fænomenologi  som  er  blevet  etableret 

 hos  individet.  Det  er  komme  til  livs  da  det  sker  på  baggrund  af  min  interesse, 

 verdensanskuelse og baggrund. 

 Herfra  danner  det  rammen  for  hvilket  socialkonstruktivistisk  synspunkt  som  gør  sig  gældene, 

 set  ud  fra  valget  af  projektets  emne.  I  denne  ramme  måles  elevens  kognitive  evner  til  at  opnå 

 ny viden og dertil lærerens evne til at formidle denne viden, så den er let at forstå. 

 Dette  gøres  ud  fra  erkendelser  som  har  sit  afsæt  i  virkeligheden,  i  form  af  observation. 

 Dermed  er  disse  erkendelser  afspejlet  i  et  ontologisk  afsæt,  i  social  konstruktivismen.  Jeg  er 

 som  undersøger/indsamler  af  empiri,  passiv  da  jeg  helst  ikke  vil  påvirke  min  indsamling  af 

 data.  Dette  er  naturligvis  fordi  jeg  ønsker  at  få  en  så  ren  afspejling  af  virkeligheden  som 

 muligt. 

 6. Fælles Mål 

 6. 1. Fælles mål 

 Kronologi og sammenhæng 

 Undervisningsministeriet  har  udarbejdet  Fælles  Mål  for  historiefaget  i  folkeskolen  og  her 

 finder man Faget Formål som er følgende: 
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 Eleverne  skal  i  faget  historie  opnå  sammenhængsforståelse  i  samspil  med  et  kronologiske 

 overblik  og  kunne  bruge  denne  forståelse  i  deres  hverdags-  og  samfundsliv.  Eleverne  skal 

 blive fortrolige med dansk kultur og historie. 

 Heri  finder  man  kompetencemålene  hvor  et  af  dem  er  kronologi  og  sammenhæng.  Disse  er 

 delt op i efter delmål efter klassetrin. 

 Kompetence- 
 område 

 Efter 4. klassetrin  Efter 6. klassetrin  Efter 9. klassetrin 

 Kronologi og 
 sammenhæng 

 Eleven kan relatere 
 ændringer i hverdag 
 og livsvilkår over tid 
 til eget liv. 

 Eleven kan 
 sammenligne 
 væsentlige træk ved 
 historiske perioder. 

 Eleven kan på baggrund af et 
 kronologisk overblik forklare, 
 hvorledes samfund har udviklet sig 
 under forskellige forudsætninger. 

 Her  nævnes  det  at  eleven  gennem  sin  tid  i  folkeskolen  der  bliver  mere  kompleks  for  hvert 

 niveau.  I  dette  projekt  kredser  vi  om  den  vidensudvikling  som  faget  gennemgår  samt  dets 

 krav  for  at  disse  opfyldes.  De  færdigheds-  og  vidensmål  som  er  udarbejdet,  nævner 

 kronologisk  overblik  og  samfundets  udvikling.  Om  dette  synes  opnået  i  de  observerede 

 klasser vil blive analyseret samt diskuteret ud fra de følgende teorier. 

 6. 2 Assimilation 

 Defineres  af  Dammeyer  som  det  process  der  foregår  når  eleven  tilføjer  ny  viden  eller 

 information,  til  at  sætte  en  allerede  indforstået  information  i  kontekst  og  relation..  Hertil 

 benyttes  det  i  denne  opgave  til  at  beskrive  den  process  der  foregår  når  eleven  skaber  mening  i 

 fortiden, ved at trække på sin egen livsverden. (Dammeyer, 2017). 

 7. Teori 
 Teoriafsnittet  er  todelt.  Først  præsenteres  de  historiefaglige  teorier,  derefter  bliver  de  valgte 
 almen-didaktiske teorier præsenteres i henhold til deres relevans i analysen. 

 7.1 Historiefaglig teori 

 Kvande & Naasted - Periodisering & syntetisering 

 Periodisering  metoden  hvori  (historisk)  tid,  gerne  en  stor  mængde  af  tid,  kan  inddeles  i 

 perioder  med  betydelige  fællestræk.  Disse  periodiseringer  kan  anspores  til  at  tale  om  brud  og 
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 kontinuitet  da  perioderne  helst  deles  ind  efter  vigtige  hændelser,  begivenheder  eller  processer 

 der  kan  opfattes  som  brud.  En  i  periode  i  sig  selv,  opfattes  som  udtryk  for  kontinuitet  eller  en 

 enhed.  Periodisering  bør  indgå  som  et  strukturerende  element  i  historieformidling.  Kvande  og 

 Nastad 

 En  syntese  er  en  sammenfattet  og  forklarende  fremstilling  af  enkeltstående  og  omfattende 

 hændelses  rækker  og  derigennem  kan  de  forstås,  som  en  bestemt  type  historieteori.  Denne 

 strategi  er  velegnet  i  folkeskolen,  da  den  tilbyder  underviseren  en  måde  hvori  der  kan 

 formidles komplicerede hændelsesforløb, på en konkret og sammenhængende måde. 

 Heri  skal  det  forstås  som  at  alternativet  er  flere  mindre  og  fragmenterede 

 hændelser/hændelsesforløb uden væsentlig sammenhæng.  Kvande og Naasted 2013 

 Denne  syntetiseringen  benyttes  af  mange  lærebøger  og  er  sandsynligvis  årsag  til  at  nogle 

 elever  har  determineret  historiesyn.  Med  dette  menes  der  at  eleven  opfatter  tid  som  lineær  og 

 begivenheder som en direkte konsekvens/årsag til hinanden. (Kvande og Naasted: 2013) 

 Knut Kjeldstadli - Årsagsforklaringer 

 Historiefaget  har  ifølge  Kjeldstadli  overordnede  mål:  Først  prøver  man  at  undersøge  hvordan 

 noget  var,  heri  ser  man  på  hvilke  eksistensudsagn  der  gjorde  sig  gældende,  hvor  man  søger 

 svar  på  blandt  andet  hvad  der  skete,  hvem  gjorde  det  og  hvordan  det  foregik  .  Udsagn  som 

 disse danner grundlaget for historieforskning. 

 Dernæst,  søger  vi  forklaringer  på  disse  fænomener.  Her  spørger  man  ikke  ikke  så  meget  om 

 hvad,  hvem,  hvor  disse  fænomener  opstod,  skønt  disse  dog  er  nødvendige  for  at  forklare 

 årsager  bag  begivenhederne.  Men  i  søgen  på  at  forklare  disse  fænomener  må  man  spørge 

 hvorfor  . Kjeldstadli opstiller 3 forklaringstyper: 

 ➢  Fænomenet optrådte  på grund af noget  ; det havde en  årsag 

 ➢  Fænomenet  forekom,  fordi  nogle  ville  at  det  skulle  ske,  fordi  der  lå  en  hensigt  eller 

 motiv  bagved. 

 ➢  Fænomenet optrådte  fordi det svarede til visse behov  ,  det havde en  funktion  . 

 I  dette  projekt  benyttes  Kjeldstadlis  teori  om  årsagsforståelse  til  at  beskrive  hvordan  MM  gør 

 brug  af  forklaringstyperne  i  undervisningen,  for  at  eleverne  opnår  et  optimalt  læringsudbytte  i 

 undervisningen. 
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 7.2 Historiedidaktisk teori 

 Pietras & Poulsen - Historiebevidsthed 

 Karl-Ernst  Jeismann  og  Rolf  Schörken  udviklede  sammen  en  definition  på  historiebevidsthed 

 som  lød  på  at  den  var  “  mere  end  blot  viden  om  eller  interesse  for  historie.  Det  er 

 bevidstheden  om  samspillet  mellem  fortolkning  af  fortiden,  nutidsforståelse  og 

 fremtidsforventning  ”.  Her  er  humlen  i  begrebet  at  man  ikke  blot  skal  se  på  hvad  og  hvordan 

 noget førhen er sket, men derimod  hvorfor  det skete. 

 Siden  læreplanen  Historie95  har  historiebevidsthed  i  den  historiedidaktiske  debat,  været 

 omdrejningspunkt  for  hvordan  historieundervisning  i  grundskolen  bør  tilrettelægges  (Pietras 

 &  Poulsen,  2016).  Et  af  grundelementerne  bag  begrebet  er  i  følge  Pietras  &  Poulsen,  at  en 

 bevidst  og  reflekteret  relation  mellem  historisk  viden  og  hverdagsviden.  Ydermere  skal  det 

 også  understreges  at  selv  historikere  er  påvirket  af  deres  samtid,  i  deres  historiske  forskning. 

 Jeismann omtaler 3 tidsdimensioner som 

 Dette  danner  grundlag  for  forudsætningen  af  at  at  der  er  sammenhæng  mellem  de  3 

 tidsdimensioner.  De  3  dimensioner  er  henholdsvis  fortidens  tolkning,  nutidens  påvirkning 

 heraf og sidst, forventningen til de 2 forrige dimensioners påvirkning på fremtiden. 

 Jeismann  omtaler  ofte  sammenhæng  som  samspil.  Disse  er  kognitive  processer  i  den 

 historiefaglige relevans og kan defineres således: 

 ➢  Tolkninger  -  Er  en  stor  faktor  i  kildearbejdet,  da  i  forskningen  er  her  hvor  tolkningen 

 (også  kaldet  fortidstolkningen  )  bliver  omdrejningspunktet  for  nutidens  forståelse  af 

 historien 

 ➢  Forståelser  -  Også  kaldet  nutidsforståelse  af  den  samtid  som  forskningen  afspejles  i. 

 Det handler kort sagt om hvordan kildens informationer bliver opfattet hos læseren. 

 ➢  Forventninger  -  Beskriver  den  fremtidsforventning  der  kan  udvindes  fra  arbejdet  med 

 kilden. 

 Begrebet  historiebevidsthed  drejer  sig  om  den  tankeprocess  der  finder  sted  hos  eleven,  der 

 prøver  at  definere  hvad  historien  kan  have  betydet  for  sig  selv  ud  fra  elevens  egen  livsverden. 

 Denne  tankeprocess  skal  helst  føre  til  at  fortiden  giver  mening  i  kontekst  til  nutiden  og  være 

 med til at kunne gennemskue hvad fremtiden byder på. (Pietras & Poulsen, 2016) 
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 Pietras & Poulsen - Elevernes forståelse af tid 

 I  et  projekt  der  drejer  sig  om  kronologi  synes  det  åbenlyst  at  arbejdet  med  tidslinjer  kan 

 inddrages  i  et  praksismæssigt  perspektiv.  Ifølge  Pietras  &  Poulsen  er  tidslinjer  ideelle  til  at  at 

 skabe et overblik over perioder og historiske begivenheder. 

 I  dette  projekt  benytter  jeg  teorien  til  at  se  hvordan  eleverne  forstår  fortiden,  og  deri  hvordan 

 de  gør  brug  af  den  i  deres  arbejde  med  fremlæggelse  af  de  politiske  ideologiers  historie  i  8. 

 X.  Dertil  vil  jeg  ud  fra  et  handleperspektiv  også  benytte  den  til  at  give  et  bud  på  hvordan 

 elevers forståelse af tid kan styrkes, ved at benytte mig af redskaber til at fremstille tidslinjer. 

 Der  findes  gode  muligheder  for  at  arbejde  med  tidslinjer,  heri  findes  eksempelvis  skoletube 

 programmet  ‘TikkiTokki’  som  samtidig  med  at  være  let  at  arbejde  med,  giver  eleven 

 kendskab  til  de  konventioner  der  er  for  tidslinjer.  For  elever  i  11  til  12  års  alderen  er  det  her 

 elevers  forståelse  for  tid  tager  et  markant  spring.  Derfor  giver  det  god  mening  at  benytte  sig 

 af disse i grundskolens mellemtrin. (Pietras & Poulsen, 2016) 

 7.3 Almen-didaktisk teori 

 Lev Vygotsky - Zonen for nærmeste udvikling 

 Elevens  forudsætning  for  læring  er  båret  af  dens  nuværende  ståsted.  Dette  gælder  ikke  blot 

 for  børn  men  er  generelt  for  menneskets  evne  til  indlæring  af  nye  viden/processer.  Således  er 

 udgangspunktet  Lev  Vygotskys  Zone  for  nærmeste  udvikling  ,  som  kort  sagt  lyder  på  “at  det 

 som barnet kan ved hjælp af andre i dag, kan  det alene i morgen”  . 

 I  dette  projekt  er  denne  teori  omdrejningspunktet  for  den  første  del  af  analysen  som 

 beskæftiger  sig  med  elevernes  forståelse  af  kronologi,  og  deres  opnåelse  af  kronologisk 

 forståelse (Dammeyer, 2017). 

 Jean Piaget - Kognitiv Konstruktivisme 

 Psykologen  Jean  Piaget  konstruerede  sin  teori  om  udvikling  af  børns  kognitive  operationer. 

 Ifølge  ham  var  menneskets  evne  til  at  at  lære,  udviklet  i  samspil  med  med  menneskets 

 udvikling,  heri  kampen  for  overlevelse.  Med  tiden  udviklede  han  teorien  hen  mod  en  mere 
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 konstruktivistisk  retning,  hvor  opfattelsen  af  at  mennesket  udvikler  og  skaber  forståelse  af 

 omverdenen gennem læring og erkendelse (Pietras og Poulsen, 2016). 

 Det  centrale  i  hans  teori  var  at  den  kognitive  udvikling  hos  børn  er  en  selvkonstruvistisk 

 proces, der foregår ud fra elevens egen livsverden (Dammeyer 2017). 

 Jacob Dammeyer - Motivation (flow) 

 Dammeyers  beskriver  i  forskellige  typer  motivation  i  undervisningen.  I  analyse  bliver  der 

 kastet  lys  på  læreren  ‘MM’  som  formidler  af  historiefaget,  samt  hvordan  han  holder  faget 

 interessant  for  sine  elever.  I  observation  2  lagde  jeg  særligt  mærke  til  hvordan  eleverne  under 

 MM’s  motivation  for  faget  går  fint  i  spil  med  flow-motivationen.  Denne  kendetegnes  ved 

 flow-tilstandens  to  modsætningsforhold  hvor  den  ene  er  kedsomheden  og  den  anden  er  stress 

 eller  angst  for  at  sværhedsgraden  er  for  høj.  At  opnå  flow-tilstand  handler  om  at  eleven  er 

 god  til  at  styre  sin  opmærksomhed  og  energi,  så  de  to  modsætningsforhold  undgås. 

 (Dammeyer, 2017) 

 8. Analyse 

 8. 1 - Del 1: Kronologien set ud fra elevens kognitive evner 

 Projektets  analyseafsnit  tager  udgangspunkt  i  den  observation,  der  blev  foretaget  på  en 

 privatskole  i  København,  hvor  MM  underviser  en  8.  klasse  som  er  i  gang  med  at  forberede 

 nogle  fremlæggelse  om  politiske  ideologiers  historie.  I  denne  analysedel  vil  der  blive  lagt 

 vægt på elevernes forståelse for tid og hvilke elementer, de bruger til at forstå fortiden. 

 Eleverne  skal  lave  en  fremlæggelse  om  politiske  ideologiers  historie.  Heri  skal  eleverne 

 tilegne  viden  gennem  søgning  på  nettet  og  læsemateriale.  Elevernes  refleksionsprocesser 

 opstår  i  ledtog  med  den  viden,  de  førhen  har  tilegnet  sig.  Dette  lægger  sig  op  af,  at  elevernes 

 forudsætning  for  læring  er  båret  af  dens  nuværende  ståsted  .  Dette  gælder  ikke  blot  for  børn 

 men  er  generelt  for  menneskets  evne  til  indlæring  af  nye  viden,  samt  processer  (Dammeyer, 

 2017).  Eleverne  bevæger  sig  i  undervisningen  i  Lev  Vygotskys  Zone  for  nærmeste  udvikling  , 

 som  kort  sagt  lyder  på  “at  det  som  barnet  kan  ved  hjælp  af  andre  i  dag,  kan  det  alene  i 

 morgen”  (Dammeyer,  2017).  Denne  viden,  som  eleverne  kobler  til  deres  livsverden,  er  med 

 til  at  underbygge  elevernes  refleksioner  om  den  nye  viden,  der  tilkobles.  Disse  kognitive 
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 redskaber  er  med  til  at  hjælpe  eleverne  med  en  forståelse  for  historiefagets  aspekter,  da  det 

 sammensættes  med  noget  eleverne  allerede  kender  til.  Her  bruger  eleverne  hvad  der  i 

 pædagogisk  psykologi  kaldes  for  assimilation,  hvilket  også  er  med  til  at  skabe  en  yderligere 

 forståelse  for  tid  i  det  historiske  forløb  (Dammeyer,  2017).  Dette  ses  endvidere  i  at  en  gruppe 

 af  eleverne  under  observationen  i  8.X  blev  adspurgt  om  forskellige  historiske  perioder,  hvori 

 de  trak  på  deres  historiske  viden  om  tøjstil  og  mode  fra  1900-1910.  Gennem  den  allerede 

 tilegnede  viden  om  dette,  kunne  de  komme  i  tanke  om,  hvad  der  skete  i  årene  mellem  de  to 

 verdenskrige.  En  af  de  ting,  de  kunne  huske,  var  at  mænd  gik  klædt  med  slips  og  bowlerhat, 

 for  at  se  ældre  ud  og  at  Norge  i  1905  blev  uafhængig  af  Sverige.  De  kunne  gennem  disse  små 

 spontane  indspark,  pludselig  redegøre  for  de  første  50  år  af  1900-tallet.  Under  den  uformelle 

 konversering  lagde  jeg  især  mærke  til,  at  de  havde  et  godt  overblik  over  perioden.  Dette 

 overblik  opstod  i,  at  de  ved  hjælp  af  fokus  på  de  norske  mænds  tøjstile  kunne  kendetegne 

 Norges uafhængighed ved samme perioder. 

 En  anden  elev  påpegede  at  det  var  i  den  periode  Kong  Frederik  d.  8  var  konge:  “  altså  ham 

 der  kun  var  konge  i  kort  tid  ”  (bilag  1).  Elevernes  viden  består  heri  en  forståelse  for  personer 

 og  mode,  der  er  kendetegnende  for  tiden,  men  ikke  hvorfor  tøjstile  var  moderne  og  ej  heller 

 hvem  personerne  var.  Ifølge  Piaget  kan  dette  perspektiv  på  tid  være  udtryk  for  en  formal 

 tænkning,  der  gør  sig  gældende,  da  eleverne  både  kan  organisere  personer  og  begivenheder  i 

 rækkefølge  og  kontekst  til  hinanden  (Dammeyer,  2017).  Hvis  man  fortsætter  i  dette  spor,  er 

 man  i  den  konkret  operationelle  fase  åben  for  at  tænke  systematisk  og  logisk.  Dette  benytter 

 eleverne,  når  de  bruger  samtiden  til  at  reflektere  over,  hvad  der  foregik.  For  at  dette  kan 

 foregå  effektivt,  skal  eleverne  have  en  god  fornemmelse  af  tid  og  rum.  Denne  fornemmelse 

 skabes  ifølge  Piaget  i  den  præ-operationelle  fase,  hvor  eleverne  lærer  at  benytte  sig  af  tid  og 

 rum  (sted)  i  kontekst  til  deres  egen  livsverden  (Pietras  &  Poulsen,  2016).  Her  udfolder 

 eleverne  deres  assimilation  til  en  dybdegående  forståelse  af  perioden  gennem  deres 

 forhåndsviden,  hvor  forståelsen  for  tid  og  rum  fungerer  som  redskab.  Dette  ses  i  8.X’s 

 arbejde  med  den  norske  uafhængighed  ved  førnævnte  kobling  til,  hvad  eleverne  allerede  ved 

 om perioden og dermed deres forståelse af tid (bilag 1). 

 Vygotsky  mente  samtidig  at  for  at  eleven  kunne  skabe  sig  en  forståelse  af  disse  faser,  måtte 

 hver  fase  være  opfyldt  før  man  kunne  gå  til  den  næste.  Dette  mener  han  ud  fra  teorien  og 

 nærmeste  udviklingsfase,  som  betror  sig  på  at  børn  skal  lære  det  ud  fra  deres  egen 

 vidensmæssige situation og ikke bare deres alder (Dammeyer, 2017). 

 Ovenstående  aspekter  observeret  i  8.X’s  undervisning  bærer  desuden  præg  af,  at  eleverne 

 illustrerer  en  forståelse  for  tid  og  rum,  samtidig  med  at  de  kan  sætte  dem  i  relation  til 

 15 



 hinanden  og  andres.  Denne  forståelse  gav  eleverne  særligt  udtryk  for  under  vores  uformelle 

 konversation.  Dette  indikerer  at  de  enten  er  på  vej,  eller  i  forvejen  befinder  sig  i  den  konkret 

 operationelle  fase,  samtidig  med  at  de  kan  trække  på  deres  forhåndskendskab  til  emner  som 

 de lærte i den  præ-operationelle  fase (Pietras & Poulsen,  2016). 

 I  lyset  af  Vygotskys  teori,  kan  man  gå  ud  fra  at,  havde  de  ikke  haft  et  optimalt  udbytte  af 

 undervisningen  førhen,  havde  de  ikke  kunne  begå  sig  i  højre  faser.  Dette  understøttes 

 endvidere  af  det  faktum,  at  hvis  ikke  deres  forhåndskendskab  til  den  norske  uafhængighed 

 havde  været  tilstrækkelig,  havde  de  ikke  kunne  opnå  samme  forståelse  for  starten  af 

 1900-tallet som periode (Dammeyer, 2017). 

 Delkonklusion 

 Ud  fra  den  første  del  af  min  analyse,  kan  man  konkludere,  at  hvis  kronologi  skal  fylde  en 

 afgørende  rolle  i  undervisningen,  bør  det  ske  i  mellemtrinnet,  da  det  er  her  kronologiforløb 

 giver  mening  i  forhold  til  kognitive  udvikling  (Dammeyer,  2017).  Selvom  Vygotsky  langt  hen 

 ad  vejen  ikke  var  enig  i  Piagets  teori  om  barnets  kognitive  faser,  kan  de  stadig  sættes  i 

 kontekst  til  hinanden  og  bruges  til  at  forklare  hvad  der  gør  sig  gældende  i  eleverne  optagelse 

 af  ny  viden.  For  at  et  forløb  kan  være  effektivt,  skal  det  give  børn  situationer,  der  gør  dem  i 

 stand til at blive “  aktive konstruktive databehandlere  i stedet for passive modtagere af viden  ”. 

 8. 2 - Del 2: Elevernes historiebevidsthed og historiebrug 

 Eleverne  i  observationen  vil  i  denne  analysedel  blive  betragtet  ud  fra  arbejde  med  ideologier, 

 samt deres forståelse af fortiden gennem politiske partier. 

 Eleverne  i  8.X  havde  i  denne  del  af  undervisningen  fokus  på  forskellige  politiske  partier  i 

 grupperne.  Min  observation  af  denne  del  har  primært  fokus  på  den  gruppe,  som  arbejdede 

 med  konservatisme.  Denne  gruppe  havde  fundet  politiske  stamtræ  (bilag  4),  for  at  afklare 

 hvilke  der  havde  ændret  navn  og  hvilke  der  ikke  længere  findes.  Ud  fra  dette  kan  det  påpeges, 

 at  eleverne  trækker  på  deres  kronologiske  forhåndsviden  og  ved  hjælp  af  periodisering  kan 

 gøre  det  konservatives  folkepartis  historie  mere  struktureret  (Kvande  &  Naastad,  2013).  Dette 

 ses  endvidere  ved  deres  afprøvning  i  at  dele  historien  op  i  mindre  bidder,  ved  at  trække  på 

 deres  forhåndsviden  og  sætte  dem  i  perioder.  En  af  eleverne  sagde  under  vores  konversering 

 følgende:  “  Lige  i  starten  prøvede  vi  at  dele  arbejdet  ud  blandt  hinanden,  hvor  nogle  tog  før 

 anden  verdenskrig  og  mig  og  hende  vi  tog  før  anden  verdenskrig  ”.  Ifølge  Kvande  &  Naastad 

 er  dette  et  eksempel  på  periodisering,  eftersom  eleverne  prøver  at  gøre  fortiden  mere 

 overskuelig  ved  at  dele  den  op  i  perioder  som  for  dem  selv  giver  mening  (Kvande  &  Naastad, 
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 2013). 

 Under  deres  arbejde  med  det  konservative  folkeparti  og  dets  historie,  forsøger  eleverne  at 

 undersøge  hvordan  den  konservative  politik  har  ændret  sig  gennem  tiden.  Eleverne  er  meget 

 interesserede  i  at  skabe  en  sammenhæng  mellem  det  konservative  folkepartis  originale 

 værdiprogrammer  og  deres  nuværende  holdninger.  Under  den  uformelle  konversation  nævner 

 eleverne,  at  der  er  en  stor  forskel  på,  hvad  de  stod  for  dengang  men,  at  de  samtidig  stadig  er 

 nogenlunde  det  samme  sted  på  HV-skalaen.  Eleverne  begrunder  denne  udvikling,  eller 

 mangel  på  samme,  med  påstanden:  “  der  har  selvfølgelig  også  været  meget  som  har  ændret 

 sig fra dengang til nu  ” (bilag 1). 

 Dette  kan  være  et  eksempel  på,  at  de  gennem  markante  skikkelser  eller  kendte  politikere  kan 

 være  med  at  skabe  historisk  bevidsthed,  da  de  trækker  på  viden  fra  deres 

 samfundsfagsundervisningen,  hvor  de  før  har  arbejdet  med  HV-skalaen  og  politiske 

 ideologier  (Pietras  &  Poulsen,  2016).  Måden  hvorpå  ideologierne  kommer  anderledes  til 

 udtryk  i  historieundervisningen  er,  når  eleverne  skal  forsøge  at  definere  de  konservatives 

 historiske  udvikling.  Her  tolker  eleverne  på  fortiden  ved  at  sætte  den  i  kontekst  til  nutiden, 

 gennem  deres  fortolkning  af  hvad  de  finder  ud  af  når  de  undersøger.  Elevens  forståelse  kan 

 her  forklares  gennem  et  udgangspunkt  i  elevens  fortidsforståelse,  ud  fra  deres  egen 

 nutidsforståelse (Pietras & Poulsen, 2016). 

 Et  andet  eksempel  på  historiebevidsthed  kommer  til  syne,  når  eleverne  sætter 

 konservatismens  forandring  gennem  historien  og  sammenligner  den  med  en  franskmand 

 (muligvis:  Charles-Louis  de  Secondat  Montesquieu),  der  gennem  sit  forfatterskab  havde 

 beskæftiget  sig  med  politiske  og  sociologiske  tanker,  der  var  med  til  at  bane  vejen  for 

 junigrundloven.  Ifølge  en  af  eleverne  blev  forfatteren  opfattet  som  radikal  dengang,  teksterne 

 blev  udgivet  og  efter  en  årrække  “  pludselig  ”  set  på  som  konservativ.  Eleven  tænker  på 

 samme  måde,  at  dette  må  være  en  tendens  i  den  politiske  sfære  og  virker  konkludrende 

 omkring  at  “  konservatismen  altid  bare  er  lidt  gammeldags  ”  i  forhold  til  mange  af  de  andre 

 ideologier. 

 Det  passer  ifølge  også  fint  med  den  definition  på  konservatisme  som  eleven  har  fundet  på 

 wikipedia.  Ifølge  Pietras  &  Poulsen  (2016)  kan  denne  forståelse  beskrive  rammen  hvori 

 elever  opfatter  den  viden  de  opnår  i  et  kildearbejde,  men  samtidig  bliver  den  også  forstyrret 

 af den. 

 Eleverne  prøver  i  deres  arbejde  med  det  konservative  folkeparti  at  skabe  en  forståelse  af, 

 hvordan  det  er  at  være  konservativ  i  dag.  Tesen  ud  fra  denne  formodning  skabes  i  forlængelse 
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 af,  at  de  har  interviewet  et  tidligere  medlem  af  Konservativ  Ungdom  (KU),  hvor  de  var 

 interesserede  i,  hvad  der  tiltrak  ham  ved  KU  og  hvordan  det  var  at  være  medlem.  Dette 

 interview  lod  ikke  til  at  have  en  direkte  historiefaglig  relevans,  men  hvis  man  spørger 

 Jeismann  &  Schörken,  kan  dette  være  et  udtryk  for  interesse  i  faget.  Denne  interesse 

 understøtte  ved  først  at  svare  hvad  og  hvordan  før  man  kan  svare  på  hvorfor  .  Når  disse 

 overvejelser  finder  sted  blandt  eleverne  bliver  deres  kognitive  evner  til  at  finde  sammenhæng 

 sat  i  spil  (Pietras  &  Poulsen,  2016).  Her  er  det  ikke  bare  en  redegørelse  for  partiets  fortid  de 

 prøver at definere men at, afklare  hvorfor  man melder  sig ind i et parti. 

 Delkonklusion 

 Ud  fra  den  foregående  analyse  er  der  blevet  givet  et  bud  på  hvordan  eleverne  benytter  sig  af 

 historiebevidsthed  i  historiefaget.  De  fremstår  til  at  have  en  god  forståelse  af  hvordan  fortiden 

 har  bevæget  sig  hen  mod  nutiden,  med  dette  menes  der  at  de  har  en  omfattende  kronologisk 

 forståelse.  Dermed  kan  man  se  at  de  stiller  mange  spørgsmål  til  fortiden  og  sætter  den  i 

 kontekst  til  nutiden,  dette  tyder  på  at  de  samtidig  også  er  bevidste  om  at  historien  ikke  bare 

 er  ,  men  gjorde  og  reagerede  i  forhold  til  samtiden.  Dette  illustreres  i  når  de  prøver  at  regne 

 ud  hvordan  den  politiske  sfære  har  ændret  sig  og  derefter  sammenlignet  med  en  nutidig 

 konservativ/KU’er. 

 8. 3 - Del 3: Lærerens rolle i undervisningen 

 I  analysedel  3  ser  vi  på  den  anden  observation,  hvori  MM  er  omdrejningspunktet.  Han  har 

 forinden  undervisning  fortalt  at  der  grundet  nogle  private  omstændigheder  ikke  har  været 

 mulighed  for  at  planlægge  den  planlagte  og  tiltænkte  undervisning.  Han  har  derfor  udskudt 

 det  emne  og  7.X  får  i  stedet  ‘undervisning  fra  hoften’.  Jeg  får  tilbudt  at  observere  en  anden 

 dag  men  da  jeg  også  interesseret  mig  for  MM’s  rolle  som  didaktisk  formidler  af  historiefaget, 

 vil jeg prøve at se hvad han gør når han improviserer. 

 Han  har  besluttet  sig  for  emnet  ‘Livet  som  12-årig  i  danmark  for  100  år  siden’.  Først  vil  han 

 snakke  om  hvordan  landbruget  ændrede  sig  fra  at  være  styret  af  godsejere  frem  til 

 andelsmejeriernes  opblomstring.  Derefter  vil  han  tale  om,  hvordan  dette  fænomen  ledte  til 

 krakket  på  wall  street  i  1929.  MM  viser  her  et  billede  til  eleverne  (bilag  5).  Denne 

 sammenkobling  af  historiske  begivenheder  understøttes  af  Knud  Kjeldstadlis  (2001) 

 forestillinger  om  at  fænomer  optræder  på  grund  af  noget  andet,  der  førhen  er  foregået.  Denne 

 forestillingen  defineres  i  historiefaget  som  årsagsforklaringer.  Årsagsforklaringer  benyttes  til 
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 at  understøtte  elevernes  forståelse  for,  hvorfor  begivenheder  finder  sted,  samt  i  hvilken 

 sammenhæng  de  finder  sted  i  forhold  til  hinanden  (Kjeldstadli,  2001).  Derfor  er  det  særligt 

 interessant  at  se  dette  i  MM’s  undervisning,  da  eleverne  bliver  mødt  med  årsagsforklaring  og 

 dermed  kan  skabe  forståelse  for  begivenhedernes  forløb  som  helhed  i  stedet  for  enkeltstående 

 tilfælde. 

 Denne  form  for  undervisningen  vækker  imidlertid  engagement  hos  eleverne,  hvorved  MM  får 

 elevernes  opmærksomhed  gennem  tilgangen  til  indholdet  af  undervisningen.  Her  kan  man 

 tale  om  motivationstypen  flow  som  ifølge  Dammeyer  (2017)  opstår,  når  man  befinder  sig 

 mellem  2  typer  af  tilstande,  hvori  den  ene  tilstand  er  kedsomhed  .  MM  undgår  kedsomhed 

 gennem  sin  måde  at  formidle  på,  som  i  undervisningen  gør  sig  gældende  da  eleverne  virker 

 meget  optaget  af  hans  fortælling.  Selvom  emnet  og  perioden  er  stor,  virker  eleverne  til  at 

 optage  den  som  MM  formidler.  Dette  gør  at  den  anden  tilstand  som  er  stress  eller  angst  for 

 emnets sværhedsgrad bliver neutraliseret (Dammeyer, 2017). 

 Delkonklusion 

 For  at  opnå  effektiv  undervisning  skal  den  tilrettelægges  ud  fra  at  ønsket  om  at  den  gerne  skal 

 vække  historieinteressen  hos  eleverne.  Dette  opnås  i  samspil  af  det  valgte  indhold  i 

 undervisningen  og  MM’s  engagement  i  omkring  formidlingen  af  emnet.  Læreren  formår  både 

 at redegøre for fænomenernes årsager og funktioner i samtiden. 

 MM  skaber  derved  årsagsforståelse  hos  eleverne  gennem  en  grundig  redegørelse  for  periode, 

 ved  at  forklare  andelsmejeriernes  rolle  i  forhold  til  bønderne  og  i  det  politiske  spektre.  Dertil 

 denne  periodes  sammenhæng  med  wall  street  krakket  i  1929.  Samtidig  er  der  i  klassen  et 

 fokus på MM som formidler, da han opnår en flow-tilstand hos eleverne i 7.X. 

 9. Diskussion 

 9. 1 - Historiefagets muligheder 
 Jeg  vil  åbne  døren  til  diskussionen  i  et  sammenspil  mellem  Lev  Vygotskys  zone  for  nærmeste 

 udvikling  og  Jean  Piagets  model  om  stadierne  i  børn  kognitive  udvikling.  Selvom  Vygotsky 

 var  kritiker  af  Piagets  kognitive  teorier,  kan  disse  bruges  til  at  forklare  det  spændingsfelt, 

 mellem lærerens forventning og elevens forudsætninger. 

 For  at  et  barn  kan  optage  ny  viden,  må  det  starte  et  sted.  Piaget  mente  samtidig  det  var 

 barnets kognitive udvikling som var afgørende for hvilken type viden der blev opfanget. 
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 Vygotsky  var  ikke  enig  i  at  indlæring  kom  fra  den  biologiske  modning.  Diskussionen  vil 

 derfor  forsøge  at  vurdere  om  hvorvidt  disse  teorier  i  projektets  kontekst,  fejer  hinanden  af 

 banen. 

 I  dette  projekt  har  jeg  forsøgt  at  benytte  mig  af  begge  teorier,  da  de  som  sådan  ikke  står  i 

 vejen  for  hinanden.  Vygotsky  bruges  til  at  skabe  opmærksomhed  på  og  sikre  sig,  at  faserne  er 

 opfyldt,  når  de  når  en  alder  hvor  de  burde  være  på  vej  hen  mod  den  næste.  Eleven  må  mødes 

 på det sted, hvor eleven vidensmæssigt står i forhold til faget, forløbet eller emnet. 

 Hvis  ikke  dette  opfyldes  kan  faget  gå  hen  og  dræbe  historieinteressen.  Det  er  i  hvert  fald  et 

 postulat  fra  dagbladet  Information,  som  er  skrevet  af  skribent  og  journalist  Mette-Line 

 Thorup  der  sammen  med  Marianne  Poulsen  fra  Center  for  Humanitisk  Historieformidling  ved 

 Danmarks  Lærerhøjskolen  skrevet  artiklen  ‘  Folkeskolen  slår  historieintereseen  ihjel’  i  1998. 

 Heri  er  udsagnet  fra  nogle  elever  følgende  “  Et  markant  flertal  blandt  de  elever,  jeg 

 interviewede  i  gymnasiet  -  og  det  er  trods  alt  ikke  så  længe  siden  de  gik  i  folkeskolen  -  havde 

 fået  slået  den  interesse,  de  måtte  have  haft  for  historie,  ihjel  op  gennem  folkeskolen.  De 

 mente,  at  historie  var  tørt  og  faktaorienteret,  og  de  følte  ikke,  de  kunne  bruge  det  til  noget,  ” 

 Dette  peger  på  at  eleven  må  udfordres  på  en  højere  plan  end  det  faktabaserede.  Dette  kan 

 forklares  ved  hjælp  af  Piaget  som  argumenterer  for  at  læring  skal  ændre  sig  kontinuerligt 

 gennem  skoletiden.  Dette  kan  være  et  eksempel  på  at  et  læringsmiljø  er  fast  i  en  af  faserne  og 

 derfor ikke stimulerer elevernes interesse eller motivation. 

 Derfor  må  man  som  lærer  forsøge  at  engagere  sine  i  elever  i  historiebevidsthed  og 

 historiebrug,  for  at  skabe  en  mening  ved  faget.  For  hvis  ikke  faget  er  andet  end  et  quiz-fag,  så 

 bliver  det  måske  aldrig  ligeså  spændende,  som  jeg  selv  synes.  Derfor  må  man  søge  væk  fra  de 

 støvede  fakta  og  udfordre  eleverne  fagligt  i  deres  fortidsforståelse,  så  de  kan  sætte  den  i 

 kontekst  til  nutiden  og  skabe  en  forståelse  for  hvordan  fremtiden,  måske,  kan  se  ud.  Dog  er 

 der  siden  da  kommet  en  historiekanon  på  banen,  som  ved  første  øjekast,  ser  meget 

 faktaorienteret ud. Dette vil vi kigge nærmere på i diskussionens andet afsnit. 

 9. 2 - Historiekanon - ven eller fjende? 
 Siden  2006  har  Danmark  haft  en  historiekanon  (danmarkshistorien,  2013),  denne  blev  skabt 

 ud  fra  ønsket  om  at  elever  i  folkeskolen  skulle  kende  til  nogle  bestemte  perioder  i  vores 

 historie  som  skulle  være  særligt  afgørende  for  os  som  nation.  Det  blev  til  29  punkter,  som 

 sidenhen  er  blevet  kritiseret  af  mere  end  en  håndfuld  historikere.  Denne  diskussion  kommer 

 kun  til  at  rumme  én  af  disse.  Bernard  Eric  Jensen  ikke  fan.  I  tidsskriftet  ‘  kampen  om 

 historiens  vingesus  ’  fra  2009  retter  han  sin  kritik  mod  historiekanonen  da  han  mener  den  står 
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 i  vejen  for  historiebevidsthed  og  historiebrug  i  undervisning.  Jensen  siger  følgende  om  dens 

 indførsel:  “  Ideologisk  har  Bernard  Eric  Jensen  ikke  meget  tilovers  for  den  forestilling  om  et 

 monokulturelt  Danmark  med  samme  historiske  referenceramme,  der  ligger  bag  kanonen. 

 Didaktisk set er der heller ikke noget, der taler for at undervise i en obligatorisk kanon. 

 ”Den  uddannelsespolitiske  retorik  i  dag  handler  om,  at  vi  skal  have  et  uddannelsessystem 

 baseret  på  evidens;  hvad  virker  pædagogisk  og  didaktisk  og  hvorfor.  Men  der  er  intet,  der 

 peger  i  retning  af,  at  det  læringsmæssigt  skulle  være  en  god  ide  at  gøre  udvalgte 

 begivenheder fra Danmarkshistorien til pligtstof  ”  (Jensen, 2009: 12). 

 Hvis  vi  som  nation  skal  vise  at  være  et  videnssamfund  hvor  historiefaget  i  folkeskolen  skal 

 undervise  med  historiebevidstheden  som  omdrejningspunkt,  forekommer  det  en  anelse 

 uhensigtsmæssigt  at  vi  samtidig  skal  undervise  i  en  historiekanon  som  på  forhånd  viser 

 Danmark  fra  den  bedste  side.  Hvis  man  tager  dette  til  overvejelse,  sammen  med  den  første 

 del  af  diskussionen  om  elevernes  historieinteresse,  der  blev  slået  ihjel,  så  tyder  det  desværre 

 på  at  historiefaget  går  i  den  forkerte  retning.  Denne  fortolkning  blev  kun  forstærket,  da  jeg 

 under  mit  interview  med  en  kunstformidler  blev  mødt  af  en  tilkendegivelse  af 

 interviewpersonens  mening  vedrørende  historiekanonen:  “  Egentlig  tror  jeg  at  det  ville  være 

 mere  interessant  at  se  på  hvordan  man  kunne  belyse  historien  lidt  mere  ufarvet  af  politik  ” 

 (bilag  3).  Da  jeg  spurgte  ind  til  dette  fortalte  interviewpersonen  mig  at,  også  han,  så  den 

 danske  historiekanon  som  et  politisk  projekt.  Det  ville  for  den  interviewede  være  relevant  at 

 have  mere  fokus  på  kunst  og  kultur  i  undervisningen.  Jensen  (2009)  og  min  interviewperson 

 er  begge  enige  om  at  den  danske  historiekanon  blev  skabt  ud  fra  et  politisk,  hvilket  ifølge 

 dem  gør  den  henholdsvis  nationalromantiseret  og  farvet  af  politik.  Dog  er  man  som  lærer  kun 

 bundet  til,  at  skulle  undervise  en  tredjedel  af  kanonpunkterne.  Dette  giver  lidt  frirum  i 

 tilrettelæggelse af undervisning. 

 Spørgsmålet  herfra  går  så  på,  om  undervisningen  ville  kunne  tilrettelægges  ud  fra  disse 

 kritikpunkter,  uden  at  det  går  på  kompromis  med  det  optimale  faglige  udbytte.  Om 

 historiekanonen  står  i  vejen  for  at  skabe  undervisning  uden  at  bryde  med  principperne  fra 

 historiebevidsthed,  ved  jeg  ikke  om  jeg  er  enig  i.  Der  er  ovenikøbet  mange  malerier  som 

 afbilleder eksempelvis Stormen på Dybbøl på mange forskellige måder. 

 Egentlig  er  der  gode  muligheder  for  at  tilrettelægge  forløb,  hvor  man  belyser  Stormen  på 

 Dybbøl,  gennem  de  begreber  man  kender  fra  historiebevidstheden.  Ved  at  sætte  dens 

 samtidsmæssige  konsekvenser  i  kontekst  til  nutiden,  kan  det  være  være  med  at  forklare 
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 hvordan  den  ændrede  dansk  politik  for  altid,  indtil  videre.  Hvilket  også  giver  anledning  til  at 

 reflektere over hvilken effekt Stormen på Dybbøl stadig har i dagens Danmark. 

 Det  giver  selvfølgelig  stof  til  eftertanke,  når  man  skal  tilrettelægge  undervisning  for  elever, 

 med fokus på at vække deres historieinteresse. 

 10. Konklusion 

 Omdrejningspunktet  for  dette  projekt  har  været,  hvordan  man  bedst  muligt  forstår  elevers 

 måde at optage ny viden på, med særligt fokus på historiefaget. 

 Dette  projekt  startede  som  et  forsøg  på  at  afklare  hvad  der  er  med  til  at  skabe  et  rum  hvori 

 læreren  får  muligheden  for  at  læringsudbyttet  optimeres  hos  eleverne  med  fokus  på  deres 

 indlæringsevne.  I  analysens  første  del,  så  vi  hvordan  at  kronologi  udfylder  en  særlig  rolle  i 

 mellemtrinnet, da det er her det giver mening i forhold til elevernes kognitive udvikling. 

 Ud  fra  Piagets  teorier,  vil  man  gennem  et  fokus  på  kronologi  og  årsagssammenhænge  i 

 mellemtrinnet,  give  eleven  en  god  forudsætning  for  at  forståelsen  af  fortiden  og  samtidig 

 være  med  til  at  udvikle  en  indledende  historisk  bevidsthed  som  kan  udbygges  i  udskolingen. 

 Netop  at  dette  udbygges  i  udskolingen  forudsætter,  at  den  kronologiske  forståelse  skal  være 

 på  plads.  Dette  gælder  ifølge  Vygotsky  uanset  elevens  alder  eller  klassetrin.  Derfor  er  læreren 

 som  didaktiker  særlig  vigtig  når  det  drejer  sig  om  at  kunne  afgrænse  hvilke  mangler  der  er  i 

 de foregående faser hos den individuelle elev. 

 Analysens  anden  del  fokuserede  på,  hvordan  historiebevidsthed  benyttes  af  eleven  i 

 historiefaget.  Eleverne  i  observationen  lod  til  at  have  en  god  forståelse  for  perioder  og 

 begivenheder,  hvilket  kan  være  et  tegn  på  at  de  har  opnået  en  tilstrækkelig  kronologisk 

 forhåndsviden,  til  at  kunne  begå  sig  et  det  historiefalige  emne,  som  de  beskæftiger  sig  med. 

 Ydermere  kan  de  også  reflektere  over  hændelser  og  anden  viden  som  de  finder  frem  til. 

 Hvilket peger på at de ligger i den fase som de ifølge Piaget bør være i. 

 Den  tredje  og  sidste  analysedel,  ændrede  sit  perspektiv  fra  elevens  indlæringsevner,  til  at 

 fokusere  på  lærerens  undervisningsmæssige  kompetencer.  MM  formåede  at  skabe  interesse 

 og  flow  i  sin  undervisning,  hvilket  fangede  elever  til  at  få  et  overblik  over  en  relativ  stor 

 periode  i  Danmarkshistorien.  Heri  forsøgte  han  at  redegøre  for  hvilke  årsager  der  lå  bag 

 andelsbevægelsen  og  wall  street-krakket,  og  derved  skabe  en  årsagsforståelse  hos  eleverne  i 

 7.  X.  Afslutningsvis  blev  et  relativt  kritisk  diskussionsafsnit  arenaen  hvori  de  spørgsmål,  som 

 jeg  ikke  kunne  få  besvaret,  blev  vendt.  Hvis  man  som  underviser  ønsker  at  et  en  forståelse 

 for,  hvordan  historiske  begivenheder  kan  styrke  elevernes  forståelse  af  fortiden,  må  man 
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 afklare  hvor  langt  de  er  i  deres  vidensmæssige  udvikling  i  historiefaget.  Dermed  skal  man 

 som  lærer  forsøge  at  skabe  undervisning  som  får  eleven  til  at  reflektere  over  hvilken  effekt, 

 fortiden  har  haft  på  nutiden.  Sidst  men  ikke  mindst  skal  man  som  lærer  forsøge  at  skabe 

 undervisning  der  vækker  interessen  hos  elever,  så  de  også  syntes  at  historien  er  relevant  og 

 spændende efter de har sagt farvel til folkeskolen. 

 11. Handleperspektiv 

 Noget  som  kendetegner  malerier  under  ekspressionismen  var  at  de  var  malet  udendørs.  Dette 

 var  her  interessen  for  projektet  startede.  Siden  hen  blev  projektet  mere  et  interessefelt  hvori 

 elevens forudsætning for læring og lærerens rolle i selvsamme, er blevet undersøgt. 

 Projektet  bevæger  sig  som  nævnt  i  læsevejledningen  meget  overfladisk  omkring  de  processer 

 der  gør  sig  gældende  i  historieundervisningen,  men  særlig  elevers  evne  til  at  optage  ny  viden 

 i grundskolen. Dette betyder dog ikke at de ikke er vigtige, tværtimod. 

 Programmer  som  TikkiTokki  kan  være  med  til  at  skabe  en  forståelse  for  hvordan  tidslinjer 

 fungerer,  samt  hvordan  perioder  kan  deles  op,  hvilket  kan  give  eleven  et  godt  vidensgrundlag 

 for  at  arbejde  med  de  mere  komplekse  spørgsmål  som  skal  bruges,  når  de  begynder  at  udvide 

 deres  historiebevidsthed.  Omend  man  skal  redegøre  for  industrialiseringen  eller  politiske 

 partier,  så  er  det  en  måde  hvorpå  man  kan  styrke  elevernes  kronologiske  forståelse.  I  et 

 fremtidigt  virke  som  lærer,  vil  jeg  have  fokus  på  de  faser  som  Piaget  definerede  i  sin 

 forskning,  til  at  vurdere  om  eleverne  har  tilstrækkelig  viden  til  at  bevæge  sig  videre  til  næste 

 fase.  Dette  var  Vygotskys  primære  årsag  til  at  var  kritisk  overfor  Piagets  faser.  Ved  at  have 

 dette  in  mente,  skaber  det  mulighed  for  at  jeg  kan  møde  eleven  på  dets  vidensmæssige  ståsted 

 og derfra planlægge undervisning der giver et optimalt læringsudbytte hos eleven. 

 Dernæst  er  der  lærerens  rolle  som  formidler,  som  vi  i  analysedel  3  prøvede  at  definere.  Her 

 kunne  MM  skabe  lektion  der  uden  forberedelse  stadig  skabe  en  optimal  læringssituation. 

 Dette  kan  sikkert  ikke  skabes  ved  at  skrive  en  opgave  om  hvorfor  og  hvordan  formidler  et 

 givent  emne.  En  faktor  der  her  gør  sig  gældende,  er  erfaring.  Det  er  sjældent  man  beskæftiger 

 sig  med  erfaringens  potentiale  på  læreruddannelsen,  dog  er  den  heller  ikke  just  opnåelig  uden 

 anciennitet  lærergerningen.  Dog  vil  jeg  afslutningsvis  understrege  at  jeg  øsnker  tage  de 

 erfaringer som dette projektet har bragt mig, med ud i praksis. 
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 Bilag 1 - Dokumentation for søgning af forskningsartikler: 

 Dato  Hvor – hvilke baser 
 Søgning 

 Søgning – hvilke 
 ord er der søgt på 
 og er der brugt 

 Begrænsning 
 – fx sprog, år 

 Antal hits  Kommentarer 

 20/5-2022  EMBASE 

 https://www-embase- 
 com.ez-jmk.statsbibli 
 oteket.dk:12048/sear 
 ch/quick?phase=conti 
 nueToApp 

 Chronology 

 *and* History 
 teaching 

 *and* Primary 
 school 

 English  2 artikler  Jeg prøver at søge 
 meget specifikt efter 
 en artikel som er 
 kanon- og 
 kanonorienteret 

 Bilag 2 - Observation 

 1. Observation 
 Beskrivelse  Konversering og observationer 

 1. og 2. lektion 

 8. klasse 

 10:00-10:08: 
 De skal arbejde med ideologier 
 som de senere skal fremlægge 
 om 

 Under lektionens start foregår der en 
 gennemgang af dagsplanen 

 Under feltkommentaren er også mine 
 noter fra samtalerne med eleverne 
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 -  Nationalisme 
 -  Socialisme 
 -  Konservatisme 
 -  Radikalisme 
 -  Ikke fascisme 

 De skal arbejde i grupper i dag 

 10:08-11:15 
 Feltkommentar: 

 Hvilke særlige kollektive 
 refleksionsprocesser opstår der 
 blandt eleverne under en kreativ 
 tilgang til historiefaget? 

 Meget omfattende viden 
 omkring perioder 

 -  Tøjstil, 
 -  Biler 
 -  Oplysningstiden 

 Konservatismen blev sat i lys til 
 dens samtid (fransk filosof som 
 foreslog junigrundloven blev 
 kaldt radikal, men senere hen 
 blev han kaldt konservativ. De 
 reflekterer meget over 
 samtiden.) 

 Hvordan relaterer elevernes 
 engagement i samtalerne til 
 didaktiske valg i undervisningen 
 konteksten og hvilke potentialer 
 og barrierer er der for, at der 
 foregår udforskende samtaler? 

 De har stor kendskab Norske 
 uafhængig da de lige har 
 arbejdet med dette emne. 

 Klassedynamik 

 Socialt 
 Interessepræget 
 De er bevidste om hvad der 
 interesserer andre 

 Fagligt 
 Årsager og sammenhæng 

 Overvejelse vedr. kompetencer 
 -  Kirken fylder meget 
 -  Viden omkring kunst er meget 

 omfattende 

 Konservatisme 

 Kendte personer der støttede sagen? 

 Hvorfor bruger man det stadig i dag? 
 (forældet ideologi) 

 De har interviewet en tidligere KU’er 
 fra skolen 

 -  De vil gerne vide hvordan det 
 var? 

 -  Ikke et særligt politisk 
 interview men derimod meget 
 baseret på traditioner og 
 ’hvordan var det?’-spørgsmål 

 Citater fra konversering  : 

 “  der har selvfølgelig også været meget 
 som har ændret sig fra dengang til nu  ” 

 “  Lige i starten prøvede vi at dele 
 arbejdet ud blandt hinanden, hvor 
 nogle tog før anden verdenskrig og 
 mig og hende vi tog før anden 
 verdenskrig  ” 

 “  Konservatismen er bare altid lidt 
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 gammeldags  ” 

 I en samtale om det første årti i det 20. 

 århundrede: “  Kong Frederik d. 8 var 

 konge “altså ham der kun var konge i 

 kort tid” 

 2. Observation 

 1. lektion 

 7. klasse 

 s. 104 – Danmark før man fik et 
 ’sikkerhedsnet’ – 8 Historie 

 Andelsmejeriernes historie: 
 -  Gennemgang af 

 andelsmejeriernes historie 
 -  Landmænd var ikke rige nok 

 til at købe en smørmaskine, 
 så de gik sammen 

 -  Kort om arkitektur i 
 byggeriet efter voldene blev 
 nedlagt, da der var mangel på 
 boliger da landmænd flyttede 
 til byen 

 -  Bønderne får magten i 1901 
 -  1919 får radikale magten 

 Krakket i 1929 
 - Bønderne(bl.a.) havde lånt for 

 mange penge i USA og det 
 væltede økonomien 
 - Dette kunne mærkes i Europa, 
 hvor mange blev fattige (heri 
 blev der valgt en ny tysk 
 kansler) 
 - Bruger visuelle midler til at 
 vise hvordan livet så ud 
 dengang 
 - Wall Street Krakket 
 - Steinbeck - vredens druer 

 Inden timens start fortæller MM mig 
 at han ikke har haft mulighed for at 
 planlægge, det bliver derfor fra hoften 
 og de får, måske mulighed for at lave 
 lektier hvis de der hurtigt færdige. 

 Han foreslår en ny dag, men jeg 
 ønsker stadig at observere da jeg 
 tænker at hans freestyle stadig har 
 relevans for min opgave. Her synes 
 jeg det er spændende at se om han 
 afviger hans traditionelle fokus. 
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 Bilag 3 - Interview 
 X: Vi skal skal snakke lidt om jeres muligheder for ekskursioner til grundskole og det er dig 
 meget frit for at vurdere hvad du synes er vigtigt at fremhæve. 

 Y: Jeg skal da gøre mit bedste 

 X: Kan du fortælle lidt om de undervisningstilbud i har her på SMK? (emne 1) 

 Y: Jamen SMK tilbyder egentlig enormt mange undervisningstilbud som både variere i 
 niveau og længde (tid) afhængig til både grundskoler og gymnasier. 
 Da det er et kunstmuseum, ligger det klart op til at malerkunsten da det er det vi har mest af. 
 Vi har delt dem op i perioder og vælger næsten selv hvordan de skal gennemgås. Dette er dog 
 ud fra ønsker, som oftest drejer sig om bestemte kunstperioder, som eksempelvis romantikken 
 eller surrealismen. 

 X: Hvor meget kan man ønske? (uddybende) 

 Y: Men vi har jo netop disse forløb af en grund. Jeg har ikke hørt om nogle 

 X: Udfra det du lige sagde, tror du så, og nu lyder jeg måske lidt flabet at, i ved bedre om 
 hvad der skal undervises end en elevernes egne undervisere? (uddybende) 

 Y: Uden at lyde selvfed, tror jeg faktisk dét at få undervisning om kunst af personer der lever 
 af det, har en bredere forståelse for kunsten og alt hvad der ligger bag. Det er jo vores liv. 

 X: Hvad tror du kunst kan i undervisningen? (emne 2) 

 Y: Ligeså meget som alt det andet. Jeg vil i hvert fald ikke sidde og påstå at det kan mere end 
 andre emner, selvom jeg godt fornemmer at det er hvor du gerne vil hen. 

 X: Hvad nu hvis det kunne? Hvad tror du styrkerne ved at implementere kunst i 
 undervisningen kan være? 

 Y: Kunst er jo generelt set bare en afspejling af et samfund i en given periode… Der er meget 
 viden bag et maleri, tag eksempelvis Oehlenschläger, hvis man følger han liv og karriere, har 
 man jo næsten et fuldendt billede af den første del af 1900-tallet. 

 X: Hvad ville du lægge særligt vægt på, hvis du skulle undervise i Oehlenschläger? 
 (uddybende) 

 Y: Egentlig tror jeg at det ville være mere interessant at se på hvordan man kunne belyse 
 historien lidt mere ufarvet af politik. 
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 X: Er historien farvet af politik? (uddybende) 

 Y: Altså, det er i hvert fald min holdning. Historiekanonen er jo en politisk opfindelse. 

 X: Men er det ikke ikke bare nogle emner som er særligt relevante for os som nation? Det er 
 jo op til fri fortolkning, om vi har lyst til at undervise i 2. slesvigske krig med et positivt syn 
 på danske politikere og deres kompetence eller mangel på samme? (uddybende) 

 Y: Jeg synes, og det igen mig der har en holdning, men, hvis man skal kunne tage sig selv 
 seriøst som fagperson, så tror jeg ikke på at historiekanonen har meget med historien at gøre. 

 X: Hvis vi nu skal holde os nogenlunde på sporet, hvordan ville du så inddrage 
 Oehlenschläger, eller en anden person/periode, i historieundervisningen? (emne 3) 

 Y: Jeg er stor fan af den narrative fortælling og hvordan man kan skabe empati og forståelse 
 for en person og dens liv, gennem fortælling og illustrering? 

 X: Fortælling og illustrering? 

 Y: Eksempelvis H. C. Andersens værker var jo meget præget af hans liv. Her kan man jo tage 
 den grimme ælling som eksempel og se på hvordan de to historier (H.C. Andersens 
 livshistorie og eventyret om den grimme ælling) passer sammen, og hvor de er forskellige. 

 X: Til sidst vil jeg gerne spørge dig om noget lidt svært. Som kunstformidler, hvordan ville 
 du gribe undervisnings i kunst an hvis du arbejdede som lærer i en folkeskole? (emne 4) 

 Y: Det aner jeg virkelig ikke, det er et meget svært spørgsmål. Den (undervisningen red.) ville 
 nok være præget af de kunstneriske perioder. 
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 Bilag 4 - Det politiske stamtræ 
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 Bilag 5 - Fotografi taget af Dorothea Langes 
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