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1. BAGGRUNDSOPLYSNINGER 

 

Figur 1. Køn 

N=298 

 

Figur 2.  Antal års undervisningserfaring 

N=298 

 

Figur 3. Undervisningskompetence i historie 

 

N=298 

 

Figur 4. Klassetrin lærerne underviser i historie på i skoleåret 2015/16 

N=298 
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Figur 5. Klassetrin lærernes skoler udbyder 

 

N=298 

 
Figur 6. Skolernes beliggenhed – kommuner og regioner 

 Antal Procent 

Kommuner i Region Nordjylland 

Brønderslev Kommune 2 0,7% 

Frederikshavn Kommune 5 1,7% 

Hjørring Kommune 3 1,0% 

Mariagerfjord Kommune 1 0,3% 

Rebild Kommune 5 1,7% 

Thisted Kommune 5 1,7% 

Vesthimmerlands Kommune 1 0,3% 

Aalborg Kommune 19 6,4% 

Kommuner i Region Midtjylland 

Favrskov Kommune 3 1,0% 

Hedensted Kommune 11 3,7% 

Herning Kommune 7 2,4% 

Holstebro Kommune 7 2,4% 

Horsens Kommune 1 0,3% 

Ikast-Brande Kommune 4 1,4% 

Lemvig Kommune 6 2,0% 

Silkeborg Kommune 3 1,0% 

Skanderborg Kommune 2 0,7% 

Skive Kommune 1 0,3% 

Syddjurs Kommune 4 1,4% 

Viborg Kommune 11 3,7% 

Århus Kommune 11 3,7% 

Kommuner i Region Syddanmark 

Assens Kommune 1 0,3% 

Billund Kommune 5 1,7% 

Esbjerg Kommune 11 3,7% 

Faaborg-Midtfyn Kommune 3 1,0% 

Haderslev Kommune 3 1,0% 

Kerteminde Kommune 2 0,7% 

Kolding Kommune 2 0,7% 

Middelfart Kommune 1 0,3% 

Nordfyns Kommune 1 0,3% 

Nyborg Kommune 1 0,3% 

Odense Kommune 10 3,4% 

Svendborg Kommune 5 1,7% 

Sønderborg Kommune 5 1,7% 

Tønder Kommune 1 0,3% 

Varde Kommune 2 0,7% 

Vejle Kommune 3 1,0% 

Ærø Kommune 1 0,3% 

Aabenraa Kommune 2 0,7% 

Kommuner i Region Hovedstaden 

Allerød Kommune 4 1,4% 

Ballerup Kommune 1 0,3% 

Bornholms Kommune 5 1,7% 
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 Antal Procent 

Egedal Kommune 3 1,0% 

Fredensborg Kommune 5 1,7% 

Frederiksberg Kommune 1 0,3% 

Frederikssund Kommune 2 0,7% 

Gentofte Kommune 1 0,3% 

Gladsaxe Kommune 2 0,7% 

Gribskov Kommune 2 0,7% 

Halsnæs Kommune 6 2,0% 

Helsingør Kommune 3 1,0% 

Hillerød Kommune 3 1,0% 

Hvidovre Kommune 6 2,0% 

Høje-Taastrup Kommune 8 2,7% 

Københavns Kommune 20 6,8% 

Rudersdal Kommune 5 1,7% 

Rødovre Kommune 2 0,7% 

Tårnby Kommune 2 0,7% 

Kommuner i Region Sjælland 

Faxe Kommune 3 1,0% 

Greve Kommune 2 0,7% 

Guldborgsund Kommune 6 2,0% 

Holbæk Kommune 7 2,4% 

Kalundborg Kommune 5 1,7% 

Køge Kommune 1 0,3% 

Lolland Kommune 7 2,4% 

Næstved Kommune 3 1,0% 

Roskilde Kommune 1 0,3% 

Slagelse Kommune 3 1,0% 

Sorø Kommune 3 1,0% 

Vordingborg Kommune 2 0,7% 

I alt 295 100,0% 

N=295 (tre respondenter har ikke angivet deres skoles beliggenhedskommune) 

 

Figur 7. Om skolen er Partnerskabsskole til Videncentret 

     
N = 298 
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2. UNDERSØGELSESDEL 1:  

OPFATTELSER AF HISTORIEFAGET OG DETS LÆREMIDLER 

2.1 Historieundervisningens indhold 

Tabel 1. Læreres opfattelse af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om danmarkshistorien fra 
stenalderen til nutiden, så de i 9. klasse har et historisk overblik over dansk historie 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 19 6,4% 
Hverken/eller 10 3,4% 
Vigtigt 98 32,9% 
Meget vigtigt 169 56,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne får viden om danmarkshistorien fra stenalderen til nutiden, så de i 9. klasse har et historisk overblik over 
dansk historie? 

 

Ad. 1 Tabel 1. Læreres opfattelse af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om danmarkshistorien fra 
stenalderen til nutiden, så de i 9. klasse har et historisk overblik over dansk historie. Fordelt på undervisnings-
kompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej).  

 

Note: Ja=undervisningskompetence i historie,  

Ad. 2 Tabel 1. Læreres opfattelse af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om danmarkshistorien fra 
stenalderen til nutiden, så de i 9. klasse har et historisk overblik over dansk historie. Fordelt på klassetrin under-
vist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 2. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om begivenheder fra Europas 
og verdens historie, når dette har betydning for danmarkshistorien 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 3 1,0% 
Hverken/eller 11 3,7% 
Vigtigt 122 40,9% 
Meget vigtigt 160 53,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne får viden om begivenheder fra Europas og verdens historie, når dette har betydning for danmarkshistorien? 

 

Ad 1 Tabel 2. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om begivenheder fra 
Europas og verdens historie, når dette har betydning for danmarkshistorien. Fordelt på undervisningskompetence 
(ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

 

 

Ad 2 Tabel 2. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om begivenheder fra 
Europas og verdens historie, når dette har betydning for danmarkshistorien. Fordelt på klassetrin undervist i 
historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 3. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om den historiske baggrund 
for konflikter og udfordringer i nutiden 

 Antal Procent 

Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 2 0,7% 
Hverken/eller 6 2,0% 
Vigtigt 85 28,5% 
Meget vigtigt 204 68,5% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 1 0,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 

vigtigt er det, Eleverne får viden om den historiske baggrund for konflikter og udfordringer i nutiden? 

 

Ad 1 Tabel 3. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om den historiske bag-
grund for konflikter og udfordringer i nutiden. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisnings-
kompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 3. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om den historiske bag-
grund for konflikter og udfordringer i nutiden. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 4. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om historiske sammenhænge, 
og at de kan bruge den viden til at forstå deres hverdags- og samfundsliv og forholde sig til deres fremtidsmulig-
heder 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 4 1,3% 
Hverken/eller 8 2,7% 
Vigtigt 74 24,8% 
Meget vigtigt 209 70,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 3 1,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 
Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne får viden om historiske sammenhænge, og at de kan bruge den viden til at forstå deres hverdags- og sam-

fundsliv og forholde sig til deres fremtidsmuligheder? 

 

Ad 1 Tabel 4. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om historiske sammen-
hænge, og at de kan bruge den viden til at forstå deres hverdags- og samfundsliv og forholde sig til deres frem-
tidsmuligheder. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 4. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Viden om historiske sammen-
hænge, og at de kan bruge den viden til at forstå deres hverdags- og samfundsliv og forholde sig til deres frem-
tidsmuligheder. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 5. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Færdigheder til at arbejde med hi-
storie (bl.a. kildekritik), så de kan forholde sig kritisk til de informationer, de udsættes for 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 1 0,3% 
Mindre vigtigt 4 1,3% 
Hverken/eller 10 3,4% 
Vigtigt 90 30,2% 
Meget vigtigt 190 63,8% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 3 1,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne i grundskolen opnår færdigheder til at arbejde med historie (bl.a. kildekritik), så de kan forholde sig kritisk til 

de informationer, de udsættes for? 

 

Ad 1 Tabel 5. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Færdigheder til at arbejde med 
historie (bl.a. kildekritik), så de kan forholde sig kritisk til de informationer, de udsættes for. Fordelt på under-
visningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 5. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Færdigheder til at arbejde med 
historie (bl.a. kildekritik), så de kan forholde sig kritisk til de informationer, de udsættes for. Fordelt på klasse-
trin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 6. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Elevers møde med fascinerende 
fortællinger fra fortiden 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 1 0,3% 
Mindre vigtigt 26 8,7% 
Hverken/eller 51 17,1% 
Vigtigt 129 43,3% 
Meget vigtigt 89 29,9% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne møder fascinerende fortællinger fra fortiden? 

 

Ad 1 Tabel 6. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Elevers møde med fascinerende 
fortællinger fra fortiden. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 6. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Elevers møde med fascinerende 
fortællinger fra fortiden. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 7. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Elevers forståelse for, at samfundet 
skabes af historien og at de selv er med til at skabe historien 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 1 0,3% 
Mindre vigtigt 2 0,7% 
Hverken/eller 10 3,4% 
Vigtigt 81 27,2% 
Meget vigtigt 201 67,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 3 1,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne forstår, at samfundet skabes af historien og at de selv er med til at skabe historien? 

 

Ad 1 Tabel 7. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Elevers forståelse for, at sam-
fundet skabes af historien og at de selv er med til at skabe historien. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og 
uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 7. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: Elevers forståelse for, at sam-
fundet skabes af historien og at de selv er med til at skabe historien. Fordelt på klassetrin undervist i historie i 
skoleåret 2015/2016 
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Tabel 8. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: At historie som et dannelsesfag 
bidrager til elevernes identitetsdannelse 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 7 2,3% 
Hverken/eller 26 8,7% 
Vigtigt 82 27,5% 
Meget vigtigt 179 60,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 4 1,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder følgende udsagn om historieundervisningens indhold. Hvor 
vigtigt er det, at historie som et dannelsesfag bidrager til elevernes identitetsdannelse? 

 

Ad 1 Tabel 8. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: At historie som et dannelsesfag 
bidrager til elevernes identitetsdannelse. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompe-
tence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 8. Læreres opfattelser af, hvad historieundervisningen skal indeholde: At historie som et dannelsesfag 
bidrager til elevernes identitetsdannelse. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer til historieundervisningens indhold, angiv venligst: 

 Det er også vigtigt, at eleverne har kendskab til Europas og verdens historie, selvom det ikke er 

vigtigt for dansk historie. Vi er dog ikke verdens centrum. 

 Kildekritik er vigtige i alle sammenhæng, ikke specielt i historie 

 Vedr. 2. spm: jeg synes at viden om begivenheder fra Europas og verdens historie har værdi i sig 

selv - ikke kun qua deres betydning for danmarkshistorien. 

 til spørgsmål 5. afhænger svaret af om man synes det er historie- eller danskfagets opgave at 

undervise i kildekritik i grundskolen 

 Tror det er godt at man arbejder med bl.a. Danmarkshistorie gennem folkeskolen. Blot man ikke 
har en forventning om, at eleverne i 9. kan huske hvad de lært i 1. 

 Næst sidste spørgsmål er noget vrøvl. Samfundet er ikke skabt af historien! 
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2.2 Elevernes kompetencer 

 

Tabel 9. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
kan forklare historiske hændelsers årsager, forløb og konsekvenser 

 Antal Procent 

Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 7 2,3% 
Hverken/eller 9 3,0% 
Vigtigt 179 60,1% 
Meget vigtigt 102 34,2% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 1 0,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne kan forklare historiske hændelsers årsager, forløb og konsekvenser? 

 

Ad 1 Tabel 9. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan forklare historiske hændelsers årsager, forløb og konsekvenser. Fordelt på undervisningskompetence 
(ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 9. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan forklare historiske hændelsers årsager, forløb og konsekvenser. Fordelt på klassetrin undervist i histo-
rie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 10. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
ved, hvordan man levede i fortiden 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 20 6,7% 
Hverken/eller 39 13,1% 
Vigtigt 184 61,7% 
Meget vigtigt 54 18,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 1 0,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne ved, hvordan man levede i fortiden? 

 

Ad 1 Tabel 10. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne ved, hvordan man levede i fortiden. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskom-
petence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 10. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne ved, hvordan man levede i fortiden. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 11. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
kender årstal for centrale begivenheder i historien 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 6 2,0% 
Mindre vigtigt 59 19,8% 
Hverken/eller 75 25,2% 
Vigtigt 132 44,3% 
Meget vigtigt 25 8,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 1 0,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne kender årstal for centrale begivenheder i historien? 

 

Ad 1 Tabel 11. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kender årstal for centrale begivenheder i historien. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden un-
dervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 11. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kender årstal for centrale begivenheder i historien. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 
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Tabel 12. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
kan inddele historien i perioder 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 1 0,3% 
Mindre vigtigt 21 7,0% 
Hverken/eller 47 15,8% 
Vigtigt 173 58,1% 
Meget vigtigt 55 18,5% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 1 0,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne kan inddele historien i perioder? 

 

Ad 1 Tabel 12. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan inddele historien i perioder. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompe-
tence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 12. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan inddele historien i perioder. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 13. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
forstår, hvordan historien påvirker nutiden 

 Antal Procent 
Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 3 1,0% 
Hverken/eller 3 1,0% 
Vigtigt 136 45,6% 
Meget vigtigt 154 51,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 
vigtigt er det, at eleverne forstår, hvordan historien påvirker nutiden? 

 

Ad 1 Tabel 13. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne forstår, hvordan historien påvirker nutiden. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervis-
ningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 13. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne forstår, hvordan historien påvirker nutiden. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 14. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
kan placere sig selv i historien 

 Antal Procent 

Ikke vigtigt 1 0,3% 
Mindre vigtigt 10 3,4% 
Hverken/eller 29 9,7% 
Vigtigt 153 51,3% 
Meget vigtigt 99 33,2% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 6 2,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne kan placere sig selv i historien? 
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Ad 1 Tabel 14. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan placere sig selv i historien. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompeten-
ce (nej) 

 

Ad 2 Tabel 14. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan placere sig selv i historien. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 15. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
kan være kritiske og se historiske begivenheder fra flere perspektiver 

 Antal Procent 

Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 3 1,0% 
Hverken/eller 16 5,4% 
Vigtigt 118 39,6% 
Meget vigtigt 159 53,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne kan være kritiske og se historiske begivenheder fra flere perspektiver? 
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Ad 1 Tabel 15. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan være kritiske og se historiske begivenheder fra flere perspektiver. Fordelt på undervisningskompeten-
ce (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 15. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan være kritiske og se historiske begivenheder fra flere perspektiver. Fordelt på klassetrin undervist i 
historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 16. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
kan sammenligne hændelser i fortiden med hændelser i nutiden 

 Antal Procent 

Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 6 2,0% 
Hverken/eller 18 6,0% 
Vigtigt 149 50,0% 
Meget vigtigt 124 41,6% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 1 0,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne kan sammenligne hændelser i fortiden med hændelser i nutiden? 
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Ad 1 Tabel 16. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan sammenligne hændelser i fortiden med hændelser i nutiden. Fordelt på undervisningskompetence (ja) 
og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 16. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne kan sammenligne hændelser i fortiden med hændelser i nutiden. Fordelt på klassetrin undervist i historie i 
skoleåret 2015/2016 

 

 

 

Tabel 17. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Eleverne 
forstår, hvordan man kan lære af historien, så man ikke begår samme fejl i nutiden 

 Antal Procent 

Ikke vigtigt 0 0,0% 
Mindre vigtigt 6 2,0% 
Hverken/eller 22 7,4% 
Vigtigt 117 39,3% 
Meget vigtigt 148 49,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 5 1,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor vigtigt du finder indholdet af følgende udsagn om elevernes kompetencer. Hvor 

vigtigt er det, at eleverne forstår, hvordan man kan lære af historien, så man ikke begår samme fejl i nutiden? 
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Ad 1 Tabel 17. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne forstår, hvordan man kan lære af historien, så man ikke begår samme fejl i nutiden. Fordelt på undervis-
ningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 17. Læreres opfattelser af, hvilke kompetencer elever skal opnå gennem historieundervisningen: Ele-
verne forstår, hvordan man kan lære af historien, så man ikke begår samme fejl i nutiden. Fordelt på klassetrin 
undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer til elevernes kompetencer, angiv venligst: 

 Til sidste spg - det er helt urimeligt at forestille sig, at historie kan gentages - da historie skabes 
af utrolig mange til samspil af tilfældigheder. 

 Historien er ikke matematik eller n/t så jeg mener ikke at dette udsagn giver mening: "Eleverne 
forstår, hvordan man kan lære af historien, så man ikke begår samme fejl i nutiden?" Fejl begået 
på bestemte tidspunkter i historien behøver absolut ikke give de samme resultater 

 Det er lidt overfladisk at besvare så store spørgsmål, for hvor grundigt skal eleverne kunne det? 
det er vel dér øksen ligger begravet. 
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2.3 Læremidler i historieundervisningen 

 

Tabel 18. Lærernes brug af læremidler: Grundbøger  

 Antal Procent 

Aldrig 29 9,7% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

55 18,5% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

66 22,1% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 111 37,2% 
Altid  37 12,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du følgende læremidler i historieundervisningen.  Grundbøger? 

 

Ad 1 Tabel 18. Lærernes brug af læremidler: Grundbøger. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden un-
dervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 18. Lærernes brug af læremidler: Grundbøger. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 
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Tabel 19. Lærernes brug af læremidler: Emne-/temabøger 

 Antal Procent 
Aldrig 26 8,7% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

110 36,9% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

114 38,3% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 44 14,8% 
Altid  4 1,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du følgende læremidler i historieundervisningen. Emne-/temabøger? 

Ad 1 Tabel 19. Lærernes brug af læremidler: Emne-/temabøger. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og 
uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 19. Lærernes brug af læremidler: Emne-/temabøger. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skole-
året 2015/2016 
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Tabel 20. Lærernes brug af læremidler: En historieportal  

 Antal Procent 
Aldrig 7 2,3% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

32 10,7% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

75 25,2% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 138 46,3% 
Altid  46 15,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du følgende læremidler i historieundervisningen.  En historieportal (fx historiefaget.dk)? 

Ad 1 Tabel 20. Lærernes brug af læremidler: En historieportal. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden 
undervisningskompetence (nej)

 

Ad 2 Tabel 20. Lærernes brug af læremidler: En historieportal. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 

 

 
Tabel 21. Lærernes brug af læremidler: Læremidler jeg selv har sammensat  

 Antal Procent 

Aldrig 11 3,7% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

43 14,4% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

85 28,5% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 125 41,9% 
Altid  34 11,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du følgende læremidler i historieundervisningen. Læremidler jeg selv har sammensat (fx 

kopier eller online-materialer)? 
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Ad 1 Tabel 21. Lærernes brug af læremidler: Læremidler jeg selv har sammensat. Fordelt på undervisningskom-
petence (ja) og uden undervisningskompetence (nej)

 

Ad 2 Tabel 21. Lærernes brug af læremidler: Læremidler jeg selv har sammensat. Fordelt på klassetrin undervist i 
historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre typer af undervisningsmaterialer du anvender, angiv venligst: 

 Fotografier og malerier, spille- og dokumentarfilm 

 Multimedie (film og lign) 

 Film/tv (dokumentar og drama), gæstelærere, museumsbesøg og studieture 

 Mit eget materiale. 

 Stort ønske at have grundbøger. Historiefortælling fra familien 

 Når I skriver "portal", forstår jeg det som et undervisningsmiddel. Jeg bruger fx danmarkshistori-

en.dk, historielab.dk osv. 

 Objekter fra perioden 

 film, radio gæstelærere 

 historisk kildemateriale udlånt af Hals Museumsforening og arkiv 

 film, fotos 

 film og tv udsendelser 

 Besøg på lokalt museum med foredrag 

 Film 

 Historie 

 selvskrevne 

 Relevante bøger og sider på nettet 

 Besøg, film 

 Dokumentar, skønlitteratur, tidslinjer 

 Power-Point 

 100 års barndom- findes på Filmcentralen 

 Avisartikler 

 Lokalhistorie i nærområdet 
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 Google, Wikipedia, diverse institutionelle links 

 En god gang blanding af ovenstående 

 Dokumentarfilm, avisartikler, etc. 

 elevproduktioner 

 Spillefilm med historiske temaer 

2.4 Undervisningsforløb 

Tabel 22. Læreres valg af undervisningsforløb 

 Antal Procent 

Jeg følger grundbo-
gens/historieportalens rækkefølge 
af forløb 

173 58,1% 

Jeg følger den lokale læseplan, vi 
har udformet i faggruppen på 
skolen 

101 33,9% 

På baggrund af drøftelser med 
eleverne om, hvilke emner/temaer 

og problemstillinger det er rele-
vant at arbejde med i undervis-
ningen, sammensætter jeg under-
visningsforløb 

85 28,5% 

Jeg bruger de ting, jeg støder på i 
min hverdag (i medierne, på mu-
seer og i relationer med andre) til 
at sammensætte undervisningsfor-
løb i historie 

149 50,0% 

Andre måder at tilrettelæg-
ge/vælge undervisningsforløb 

73 24,5% 

I alt 298 100,0 % 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvordan vælger du, hvilke undervisningsforløb du underviser i? Sæt kryds.  

 

Ad 1 Tabel 22. Læreres valg af undervisningsforløb. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervis-
ningskompetence (nej) 
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Ad 2 Tabel 22. Læreres valg af undervisningsforløb. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 

 

 

Andre måder at tilrettelægge/vælge undervisningsforløb, angiv venligst: 

 Kanonen - grundlæggende arbejder jeg kronologisk, men med afstikkere, tema og emner inspire-
ret af hverdagen og elevernes ønsker 

 Erfaringer med progression 

 Jeg læser fælles mål og vurderer hvilke aktiviteter der kan lede til målet. 

 Hvad der er relevant 

 tidligere læseplan 

 Ud fra Fælles mål, interesse, nutidige samfundsproblematikker, der tækker tråde tilbage i histori-

en. mm. 

 Forenklede fællesmål 

 Historiekanonen 

 F.F.M. 

 Hvad jeg synes er vigtigt, at eleverne lærer selvfølgelig med blik på målene for faget 

 Sammensætter årsplanen ud fra elevernes interesser samt de fordybelsesområder, jeg vil opgive 

til årsprøver 

 kanon 

 Udgangspunkt i fællesmål og derefter bygger jeg undervisningen op 

 jeg sammensætter selv pensum udfra en blanding af lærerbog, fagportal og emnebøger 

 tilpasser tingene til den aktuelle situation i min specialklasse og ser på om noget passer til f.eks. 

dansk osv. 

 Jeg sammensætter selv årsplanen ud fra ministeriets retningslinjer 

 tværfaglige forløb 

 historiekanon 

 Jeg bruger kanonpunkterne og en del års erfaringer. 

 tilrettelægger tværfagligt og er dermed afhængig af planlægningen i andre fag, hvilket betyder at 

vi ofte springer i lærebogsmaterialet 

 Elevernes nysgerrighed eller undren over verden omkring dem 

 Fælles mål 

 Historiekanon 

 Jeg sammensatte selv hvordan forløbene skal være med input fra eleverne. 

 vigtige personer og perioder og hændelser 

 Hvad har de haft om tidligere, og hvad vil jeg gerne opgive til eksamen 

 kronologi + kanonpunkter 

 Fælles Mål + Kanon 

 Teamsamarbejde 
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 Arbejder efter en kronologisk fornuftigt rækkefølge 

 pejling af fælles mål 

 selvvalgt 

 årgangsteamet laver årsplaner sammen 

 Eksamensstyret 

 historiekanonen 

 Jeg har selv sammensat mine undervisningsforløb. Dels fra gyldendal, dels en lærebog. 

 Blanding ml. aktualitet, Historiekanon, historiegrundbog og mine holdninger/vurderinger 

 Jeg følger grundbogen og supplerer med større emnearbejde i løbet af året. 

 Iht. klare mål sammensætter jeg forløbet med baggrund i min viden 

 Kan lide kronologien, men med forskellig fordybelse 

 kompetencemål og kanon 

 portal 

 Varierer mellem dansk og udenlandsk historie. 

 Min linjes profil og valg af temaer velegnet til vores linje og i tråd med skolens læseplan 

 Følger kanon, men supplere med temaer 

 fælles mål 

 Opfinder aktiviteter i overensstemmelse med min didaktiske viden og overvejelse. 

 Følger delvist tidsperioder men også nyheder 

 Ud fra mine mål for året sammensætter jeg historieforløb, der tager hensyn til dette. 

 Efter undervisningsmodel vi anvender på skolen i alle fag. 

 En blanding af de oplistede kanonpunkter og nutidshistorie i et fortidsperspektiv 

 kanonpunkter og grundbog 

 Afh. af årgang plukker jer i grundbogens/historieportalens rækkefælge af forløb 

 Hvad der er relevant og hvad viser de interesse for. 

 Følger min årsplan, der består af de mål eleverne kan profiterer af på det pågældende klassetrin 

 Ud fra "fællesmål" 

 Jeg synes det giver mening for eleverne at undervisningen fra 1-9.klasse er bygget op over kro-

nologi. I udskolingen arbejder vi med den franske revolution og frem til i dag. Kronologisk - na-
turligvis :) 

 Historie kanon som udgangspunkt 

 kanonpunkter 

 udgangspunkt i historiekanon 

 Kanonpunkterne og de perioder der knytter sig dertil 

 Personlig vurdering som supplement til grundbogs/portals forslag 

 Jeg tager udgangspunkt i målene for faget 

 væsentlighedskriteriet 

 Noget nyt hvert år, der giver mening... 

 Jeg mikser grundbogen/arb. bogen med supplerende forløb fra historiefaget.dk 

 en historieportal 

 Fælles Mål 

 Jeg bruger forløb fra grundbogen, men bestemmer selv rækkefølgen og supplerer med materiale 
jeg selv finder. 

 projektarbejder 

 En kronologisk opbygning 

 Temaer som kan sammenlæsesmed andre fag, fx samfundsfag, kristendom og dansk. 

 FFM 
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2.5 Tilrettelæggelse af historieundervisningen 

Tabel 23. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Eleverne får det bedste 
historiske overblik, når indholdet af undervisningen organiseres kronologisk, dvs. når der undervises om de æld-
ste tider i de yngste klasser og de nyeste tider i de ældste klasser 

 Antal Procent 
Helt uenig 16 5,4% 
Uenig 56 18,8% 
Hverken/eller 92 30,9% 
Enig 81 27,2% 
Helt enig 48 16,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 5 1,7% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig/uenig du er i følgende udsagn: Eleverne får det bedste historiske overblik, 

når indholdet af undervisningen organiseres kronologisk, dvs. når der undervises om de ældste tider i de yngste klasser og de nyeste 

tider i de ældste klasser? 

 

Ad 1 Tabel 23. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Eleverne får det 
bedste historiske overblik, når indholdet af undervisningen organiseres kronologisk, dvs. når der undervises om 
de ældste tider i de yngste klasser og de nyeste tider i de ældste klasser. Fordelt på undervisningskompetence 
(ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
 

 

Ad 2 Tabel 23. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Eleverne får det 
bedste historiske overblik, når indholdet af undervisningen organiseres kronologisk, dvs. når der undervises om 
de ældste tider i de yngste klasser og de nyeste tider i de ældste klasser. Fordelt på klassetrin undervist i historie 
i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 24. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Historiekanonen er en 
hjælp til at give eleverne et kronologisk historisk overblik 

 Antal Procent 
Helt uenig 9 3,0% 
Uenig 34 11,4% 
Hverken/eller 107 35,9% 
Enig 105 35,2% 
Helt enig 33 11,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 10 3,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig/uenig du er i følgende udsagn: Historiekanonen er en hjælp til at give 
eleverne et kronologisk historisk overblik? 

 

Ad 1 Tabel 24. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Historiekanonen 
er en hjælp til at give eleverne et kronologisk historisk overblik. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og 
uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 24. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Historiekanonen 
er en hjælp til at give eleverne et kronologisk historisk overblik. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skole-
året 2015/2016 
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Tabel 25. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Grundskolens historie-
undervisning skal primært give eleverne faktuelle kundskaber i historie, så de senere (fx på ungdomsuddannel-
serne) kan begynde at arbejde med at analysere, tolke og vurdere kilder og fremstillinger  

 Antal Procent 
Helt uenig 38 12,8% 
Uenig 76 25,5% 
Hverken/eller 76 25,5% 
Enig 78 26,2% 
Helt enig 28 9,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 
Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig/uenig du er i følgende udsagn: Grundskolens historieundervisning skal 

primært give eleverne faktuelle kundskaber i historie, så de senere (fx på ungdomsuddannelserne) kan begynde at arbejde med at 

analysere, tolke og vurdere kilder og fremstillinger? 

 

Ad 1 Tabel 25. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Grundskolens 
historieundervisning skal primært give eleverne faktuelle kundskaber i historie, så de senere (fx på ungdomsud-
dannelserne) kan begynde at arbejde med at analysere, tolke og vurdere kilder og fremstillinger. Fordelt på un-
dervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

  

 

Ad 2 Tabel 25. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Grundskolens 
historieundervisning skal primært give eleverne faktuelle kundskaber i historie, så de senere (fx på ungdomsud-
dannelserne) kan begynde at arbejde med at analysere, tolke og vurdere kilder og fremstillinger. Fordelt på klas-
setrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 26. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Eleverne får mest ud af 
historieundervisningen, når den tilrettelægges med udgangspunkt i problemstillinger, de kender fra deres daglig-
dag 

 Antal Procent 
Helt uenig 9 3,0% 
Uenig 33 11,1% 
Hverken/eller 98 32,9% 
Enig 104 34,9% 
Helt enig 52 17,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 0,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 
Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig/uenig du er i følgende udsagn: Eleverne får mest ud af historieundervis-

ningen, når den tilrettelægges med udgangspunkt i problemstillinger, de kender fra deres dagligdag? 

 

Ad 1 Tabel 26. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Eleverne får mest 
ud af historieundervisningen, når den tilrettelægges med udgangspunkt i problemstillinger, de kender fra deres 
dagligdag. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 26. Læreres tilkendegivelser af, hvordan historieundervisningen skal tilrettelægges: Eleverne får mest 
ud af historieundervisningen, når den tilrettelægges med udgangspunkt i problemstillinger, de kender fra deres 
dagligdag. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Andre kommentarer, angiv venligst: 

 Jeg oplever, at det er meningsfuldt at arbejde kronologisk i undervisningen, men det er også vig-
tigt at tage Danmarks oldtid med i de ældre klasser. Der sker meget inden for forskningen af dis-
se periode, så der er meget "ny viden" og vores forståelse af fortiden er ofte baseret på forestil-
linger om, hvordan samfundet var indrettet, børnene blev opdraget, kønsroller osv. 

 Kronologi: Vigtigt i de mindre klasser - også fordi undervisning i det 19. og 20. århundredes hi-

storie meget nemt bliver mere abstrakt. Primært faktuelle kundskaber: Jeg er uenig selv om det 
faktuelle i kvantitet udgør en væsentlig del i grundskolen - men det er MEGET vigtigt at påbegyn-
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de en kildekritisk holdning (snarere end en kildekritisk metode) allerede fra 6.-7. klasse - ikke 

før. 

 Eleverne får mest ud af at afprøve og måle ting. F.eks. Selv male mel og lav skåle af ler.. 

 Historiefaget er timemæssigt for lille til at give den baggrundsviden, som der skal til at analysere 
og fortolke dagligdagsbegivenheder ind i historien og omvendt. Bøgerne historie 7-9 indeholder 
glimrende og relevante emner, som ved gennemgang sagtens kan perspektiveres/drages paral-
leller til nutiden. Jeg vægter det kritiske historiesyn højt, så de er bevidste om, at den offentlige 

historie kun er en side af sagen og at det væsentligste/grundlæggende af og til er udeladt. Så de 
ikke bliver narret til at følge "Fløjten" senere i deres liv. 

2.6 It i undervisningen 

 

Tabel 27. Læreres egen brug af digitale værktøjer: PowerPoint, Prezi eller andre præsentationsværktøjer 

 Antal Procent 
Aldrig 32 10,7% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

80 26,8% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

101 33,9% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 63 21,1% 
Altid  22 7,4% 
I alt 298 100,0% 
Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du selv følgende digitale værktøjer i historieundervisningen: PowerPoint, Prezi eller andre 

præsentationsværktøjer? 

Ad 1 Tabel 27. Læreres egen brug af digitale værktøjer: PowerPoint, Prezi eller andre præsentationsværktøjer. 
Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 27. Læreres egen brug af digitale værktøjer: PowerPoint, Prezi eller andre præsentationsværktøjer. 
Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 28. Læreres egen brug af digitale værktøjer: Filmklip, fx fra YouTube 

 Antal Procent 
Aldrig 3 1,0% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

31 10,4% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

131 44,0% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 123 41,3% 
Altid  10 3,4% 
I alt 298 100,0% 
Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du selv følgende digitale værktøjer i historieundervisningen: Filmklip, fx fra YouTube? 

 

Ad 1 Tabel 28. Læreres egen brug af digitale værktøjer: Filmklip, fx fra YouTube. Fordelt på undervisningskompe-
tence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 28. Læreres egen brug af digitale værktøjer: Filmklip, fx fra YouTube. Fordelt på klassetrin undervist i 
historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 29. Læreres egen brug af digitale værktøjer: Wikis, blogs, portaler og andre digitale samarbejdsværktøjer 

 Antal Procent 

Aldrig 24 8,1% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

63 21,1% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

97 32,6% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 96 32,2% 
Altid  18 6,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger du selv følgende digitale værktøjer i historieundervisningen: Wikis, blogs, portaler og andre 

digitale samarbejdsværktøjer? 
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Ad 1 Tabel 29. Læreres egen brug af digitale værktøjer: Wikis, blogs, portaler og andre digitale samarbejdsværk-
tøjer. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 29. Læreres egen brug af digitale værktøjer: Wikis, blogs, portaler og andre digitale samarbejdsværk-
tøjer. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre digitale værktøjer, angiv venligst: 

 www.historiefaget.dk 

 Google maps 

 Ønsker at blive bedre til de digitale samarbejdsværktøjer 

 historiefaget.dk dr.dk/skole 

 andre public services, som f.eks. BBC o.lign. 

 Historienet. Dr.dk og andet 

 www.historiefaget.dk 

 Notebook 

 Skoletube programmer 

 Spil og apps f.eks. tidslinjespillet, woop, kahoot 

 historiefaget.dk 

 padlet 

 onenote 

 meebook 

 Historiefaget.dk 

 billedsøgning 

 Dokumentar og spillefilm 

 quizhjemmesiden www.sporcle.com 

 cfu 
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Tabel 30. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: PowerPoint, Prezi eller andre værktøjer til 
fremlæggelse af deres arbejde.  

 Antal Procent 
Aldrig 22 7,4% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

102 34,2% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

119 39,9% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 43 14,4% 
Altid  12 4,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: PowerPoint, 

Prezi eller andre værktøjer til fremlæggelse af deres arbejde? 

 

Ad 1 Tabel 30. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: PowerPoint, Prezi eller andre værktøjer til 
fremlæggelse af deres arbejde. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence 
(nej)  

 

Ad 2 Tabel 30. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: PowerPoint, Prezi eller andre værktøjer til 
fremlæggelse af deres arbejde. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 31. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Hjemmesider til præsentation af deres arbejde 

 Antal Procent 
Aldrig 67 22,5% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

127 42,6% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

75 25,2% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 26 8,7% 
Altid  3 1,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: Hjemmesider til 

præsentation af deres arbejde? 

 

Ad 1 Tabel 31. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Hjemmesider til præsentation af deres 
arbejde. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 31. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Hjemmesider til præsentation af deres 
arbejde. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 32. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Søgning efter oplysninger på nettet 

 Antal Procent 

Aldrig 2 0,7% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

36 12,1% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

123 41,3% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 114 38,3% 
Altid  23 7,7% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: Søgning efter 

oplysninger på nettet? 
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Ad 1 Tabel 32. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Søgning efter oplysninger på nettet. For-
delt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 32. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Søgning efter oplysninger på nettet. For-
delt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 33. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Besvarelse af læremidlernes/lærers opgaver 
digitalt 

 Antal Procent 
Aldrig 40 13,4% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

95 31,9% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

82 27,5% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 68 22,8% 
Altid  13 4,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: Besvarelse af 

læremidlernes/lærers opgaver digitalt? 

Ad 1 Tabel 33. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Besvarelse af læremidlernes/lærers opga-
ver digitalt. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 33. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Besvarelse af læremidlernes/lærers opga-
ver digitalt. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 34. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Digitale værktøjer (fx tidslinjer) til at skabe 
overblik og sammenhæng i historie 

 Antal Procent 
Aldrig 26 8,7% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

90 30,2% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

125 41,9% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 50 16,8% 
Altid  7 2,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: Digitale værk-

tøjer (fx tidslinjer) til at skabe overblik og sammenhæng i historie? 

 

Ad 1 Tabel 34. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Digitale værktøjer (fx tidslinjer) til at 
skabe overblik og sammenhæng i historie. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskom-
petence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 34. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Digitale værktøjer (fx tidslinjer) til at 
skabe overblik og sammenhæng i historie. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 35. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Produktion af digitale historiske fortællinger 
(billeder, filmklip, lyd og tekst) 

 Antal Procent 
Aldrig 40 13,4% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

122 40,9% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

84 28,2% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 48 16,1% 
Altid  4 1,3% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: Produktion af 

digitale historiske fortællinger (billeder, filmklip, lyd og tekst)? 

 

Ad 1 Tabel 35. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Produktion af digitale historiske fortællin-
ger (billeder, filmklip, lyd og tekst). Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence 
(nej) 

 

Ad 2 Tabel 35. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Produktion af digitale historiske fortællin-
ger (billeder, filmklip, lyd og tekst). Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 36. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Online portaler til deling af opgaver/materialer 

 Antal Procent 
Aldrig 56 18,8% 
Sjældent (mindre end hver femte 
lektion) 

78 26,2% 

Sommetider (hver fjerde/femte 
lektion) 

82 27,5% 

Ofte (hver anden/tredje lektion) 63 21,1% 
Altid  19 6,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Hvor ofte bruger eleverne følgende digitale værktøjeri forbindelse med historieundervisningen: Online portaler 

til deling af opgaver/materialer? 

 

Ad 1 Tabel 36. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Online portaler til deling af opga-
ver/materialer. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 36. Læreres angivelse af elevers brug af digitale værktøjer: Online portaler til deling af opga-
ver/materialer. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Angiv digitale værktøjer, angiv venligst: 

 Igen - ønsker at blive bedre til alle disse punkter 

 google.docs 

 skoletube 

 padlet 
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2.7 Kompetenceudvikling 

Figur 8. Læreres seneste deltagelse i opkvalificering/efteruddannelse/kurser/workshops inden for historiefaget 

 
N=298 
Spørgsmålsformulering: Hvornår har du sidst deltaget i opkvalificering/efteruddannelse/kurser/workshops inden for historiefaget?  

Ad 1 Figur 8. Læreres seneste deltagelse i opkvalificering/efteruddannelse/kurser/workshops inden for historie-
faget. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Figur 8. Læreres seneste deltagelse i opkvalificering/efteruddannelse/kurser/workshops inden for historie-
faget. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 37. Læreres interesse i faglig og/eller didaktisk opkvalificering/efteruddannelse/kurser inden for historie-
faget 

 Antal Procent 

Ja 237 79,5% 
Nej 22 7,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 39 13,1% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Har du interesse i faglig og/eller didaktisk opkvalificering/efteruddannelse/kurser/workshops inden for historie-

faget?  
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Hvis ja, hvilken type opkvalificering/efteruddannelse/kurser/workshops kunne du som historielærer tæn-

ke dig? Angiv venligst, hvis du har ideer til projekter, forsøgs- eller udviklingsarbejde eller andet: 

 Fokus på hvordan bevægelse og historie kan kombineres 

 Hvordan inddrager man andre aktører i historieundervisningen, så det giver mening? 

 1. Den nye afgangsprøve 2. Arbejde med problemstillinger i undervisningen. 3.meningsfuld ind-

dragelse af bevægelse i undervisning 4. forenklede fællesmål 5. hvordan kommer man i gang 
med at samarbejde med lokale kulturinstitutioner 

 Brug af portaler i faget, lektorer fra universitetet giver faglig efteruddannelse, mulighed for at få 

faglig opkvalificering. 

 PD i historiedidaktik 

 Jeg overvejer at skrive en phd, da jeg har hovedfag i historie 

 Faktisk har jeg som underviser i historie lært mig selv det meste...og opbygget en stor interesse 

for faget.. jeg vil gerne på kurser og uddannelse i historie og samfundsfag.. 

 Workshop med metaldektor - samarbejde med offentlige institutioner f.eks forsvaret, kriminalfor-

sorgen, sundhedsvæsnet. Private virksomheder (produktion og håndværksvirksomheder) 

 Primært didaktiske kurser indenfor specifikke emneområder rettet mod overbygningen 

 Nød workshoppen/foredraget på jeres center i foråret. Det var en dag, der gav god inspiration til 
undervisningen. 

 Jeg vil gerne læse faget som linjefag 

 Fortællerkunst. Verdens brændpunkter i historisk lys mm 

 Kurser eller efteruddannelse 

 Kildekritik i praksis, udvidet samarbejde mellem uni., museum og grundskole (trække det aka-

demiske, praktiske og dannelsen tættere på hinanden) 

 Korte Inspirationskurser 

 Hvordan jeg sikre forståelsen for fagets emner og kildekritik 

 Efteruddannelse, gerne som kurser, inspiration, 

 Stort set det hele, men som udgangspunkt til mellemtrinnet 

 Målstyring, samtænkning af kulturfagene, historie uden for kanontænkningen, Erik Lunds histo-
riedidaktik 

 Praktisk arbejde i undervisningen 

 idéer til hvordan jeg kan bruge digitale hjælpemidler oftere i historieundervisningen, såfremt de 

er tilgængelige... 

 Produktion af historiske begivenheder i fiktionspræget sammenhæng 

 Videndeling med andre historielærere evt. som workshops 

 Vil meget gerne præsenteres for nye undervisningssystemer + færdige forløb fx. anvist i 
meebook. 

 Ny inspiration 

 Netværkssamarbejde med kultursteder 

 faget ift ffm 

 Brugen af IT i historieundervisningen. Årsplaner ud fra læringsmålstyret undervisning. 

 alt 

 undervisningsideer - didaktik 

 kurser i faget som helhed, nye undervisningsmetoder, fokus på ny eksame dvs. ressourcer hertil 

 jeg har oplevet en behageligt samarbejde med et godt udbytte med vores lokale historiske for-

ening - samarbejdet kaldet Kulturgyngen 

 Jeg har brug for inspiration og personer, der brænder for deres fag. 

 Idéudvikling til arbejdet med historiske scenarier, historiske fortællinger og innovation på mel-

lemtrinnet. 

 Nyheder og inspiration fra museer og universiteter / forskere. 

 arbejde med historien i tematisk og digitalt 

 Aktiv historieundervisning/Udeskole 

 liniefag 

 Jeg stopper med at undervise om et års tid (går på efterløn). Det er derfor jeg ikke ønsker at op-

kvalificere mig. 
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 Didaktisk opkvalificering 

 Er ikke uddannet historielærer. Vil lære om projektopgaver o.lign. 

 Noget fagligt - brugen af digitale muligheder 

 Det vil være godt at deltage i workshops el.lign. hvor jeg mår masser af inspiration til min histo-

rieundervisning. 

 I bund og grund mere undervisningstid og flere penge afsat til udflugter og arbejde med histori-

ske scenarier 

 Få præsenteret nye materialer. 

 I forhold til læringsmål - det skal vi også snart. 

 Tænker på anderledes metoder til undervisningen 

 Fx sammen med skoletjenesten 

 solid historiefaglighed. 

 Efteruddannelse, der sætter fokus på anderledes formidling af historisk viden. 

 Ny eksamensform 

 har ikke historie som linjefag, så alt der er interessant i forhold til overbygnings historie! 

 workshops, forsøgs- eller udviklingsarbejde 

 Noget med fokus på forskellige arbejdsformer og UV-diffentiering. 

 Praktiske fagforløb 

 Efteruddannelse i faget som dannelsesfag og som analysefag. Kursus i afgangsprøver 

 Historiesynet bag de nye kompetencemål 

 anvendelse af digitale portaler. 

 efteruddannelse i historisk indhold og afholdelse af afgangsprøve 

 Historiedidaktik, vidensdeling, hvordan man kan blive en god fortæller 

 Vil gerne lære at udnytte historiefagets muligheder til fulde. 

 Udskolings historie i fht prøven 

 inspiration 

 Den tåbelige nye eksamensform... 

 Noget viderudvinkling af fagligheden 

 Den nye prøveform 

 Gode læringsmuligheder som er varieret og differentierende, så alle kan fanges af faget uanset 

evner og lyst. 

 Opkvalificering i den historiefaglige diskurs. Hvad er det man vil med faget efter FFM 

 lokalhistorie fra nord - vestjylland 

 fagdidaktisk prøven fælles forenklede mål 

 evalueringsproblemstillinger Inspiration til kreative indslag og produkter/uv 

 jeg er mest interesseret i en faglig og didaktisk opkvalificering + evt. lave noget forsøgs- eller 

udviklingsarbejde. 

 Alt 

 nye ideer til mere aktivitet i historie. 

 Går på tværfagligt modul i Brøndby nu. 

 Lige nu skal jeg være færdig med min meritlæreruddannelse som blandt andet historielærer. 

 Kurser der netop handler om at variere faget - men ud fra en tanke om, at det skal kunne lade 
sig gøre i en meget travl hverdag! 

 Brug af digitale hjælpemidler i historieundervisningen 

 Hvis mine materialer er i orden, så har jeg en bred vifte af forløb. Megen kursusvirksomhed byg-

ger på helt og aldeles smarte urealistiske ting, som eleverne på ingen måde profiterer af. 

 Undervisningsmetoder 

 Inspiration til mere levende undervisning med inddragelse af elevernes hverdagsliv 

 HVordan man arbejder innovativt med historiefaget 

 ideer til undervisning. kursus i digitale muligheder i historie 

 workshops og spændende forløb 

 Mere uddannelse, evt. som fjernstudium på universitetet 

 Linjefagsuddannelsen 

 kurser i bestemte temaer og didaktikken bag at undervise i de temaer/perioder 

 Spændende historieundervisning på mellemtrinet, evt. noget som kan få eleverne til at bevæge 

sig og/eller tænke selv mens de bevæger sig. 
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 Arbejde (evt. projekter), der inddrager fx web 2..0 og lignende 

 Projektopgaver Didaktik It i historiefaget 

 Kursus i kreativ brug af historie - til brug for produktion af produkter 

 Samarbejde mellem fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab 

 kurser 

 linjefag 

 Historie må aldrig opfattes statisk - nye fund og nye tilgange giver nye fortolkninger og forståel-
ser. Derfor er efteruddannelse vigtigt, specielt nu, hvis faget er et muligt udtræksfag til 

afg.prøven. Men det skal være realistisk ift. økonomi - hvis tilbuddet er for dyrt, vil det ikke blive 
søgt, da skolerne sjældent har økonomi til ret meget 

 Kursus om historie i indskolingen 

 Jeg underviser på UCC lærerres Jeg underviser på UCC læreres efteruddannelse efteruddannelse 

 Har ikke haft faget på læreruddannelsen, så alt er velkomment 

 om Undervisningsmetoder og læringsteori 

 Linjefag 

 Kilder og digitaleproduktioner 

 Der ligger et arbejde i den nye eksamensform 

 Udarbejdning af små korte projektforløb, som kan kvalificere eleverne til den nye prøveform i kul-
turfagene. 

 Fagfaglighed Didaktik Inkludering af IT i undervisning 

 Brug af digitale arbejdsredskaber og den nyeste viden indenfor historieundervisning 

Ad 1 Tabel 37. Læreres interesse i faglig og/eller didaktisk opkvalificering/efteruddannelse/kurser inden for 
historiefaget. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 37. Læreres interesse i faglig og/eller didaktisk opkvalificering/efteruddannelse/kurser inden for 
historiefaget. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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3. UNDERSØGELSESDEL 2:  

OPFATTELSER AF FORENKLEDE FÆLLES MÅL 

3.1 Ændringer i historiefaget 

 

Tabel 38. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Forenklede Fælles Mål er mere brugbare for mig i min 
tilrettelæggelse af historieundervisningen end Fælles Mål 2009 

 Antal Procent 

Helt uenig 15 5,0% 
Uenig 19 6,4% 
Hverken/eller 114 38,3% 
Enig 82 27,5% 
Helt enig 26 8,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 42 14,1% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Forenklede Fælles Mål er mere brugbare for mig i min 

tilrettelæggelse af historieundervisningen end Fælles Mål 2009 

 

Ad 1 Tabel 38. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Forenklede Fælles Mål er mere brugbare for mig i 
min tilrettelæggelse af historieundervisningen end Fælles Mål 2009. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og 
uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 38. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Forenklede Fælles Mål er mere brugbare for mig i 
min tilrettelæggelse af historieundervisningen end Fælles Mål 2009. Fordelt på klassetrin undervist i historie i 
skoleåret 2015/2016 
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Tabel 39. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Historiefaget er indholdsmæssigt forandret med for-
enklede Fælles Mål sammenlignet med Fælles Mål 2009 

 Antal Procent 
Helt uenig 6 2,0% 
Uenig 17 5,7% 
Hverken/eller 129 43,3% 
Enig 69 23,2% 
Helt enig 12 4,0% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 65 21,8% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Historiefaget er indholdsmæssigt forandret med for-
enklede Fælles Mål sammenlignet med Fælles Mål 2009 

 

Ad 1 Tabel 39. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Historiefaget er indholdsmæssigt forandret med 
forenklede Fælles Mål sammenlignet med Fælles Mål 2009. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden 
undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 39. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Historiefaget er indholdsmæssigt forandret med 
forenklede Fælles Mål sammenlignet med Fælles Mål 2009. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 
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Tabel 40. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Forenklede Fælles Mål giver mig som lærer mere frihed 
til at vælge indholdet af undervisningen end Fælles Mål 2009 

 Antal Procent 
Helt uenig 11 3,7% 
Uenig 30 10,1% 
Hverken/eller 125 41,9% 
Enig 64 21,5% 
Helt enig 14 4,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 54 18,1% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Forenklede Fælles Mål giver mig som lærer mere frihed 
til at vælge indholdet af undervisningen end Fælles Mål 2009 

 

Ad 1 Tabel 40. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Forenklede Fælles Mål giver mig som lærer mere 
frihed til at vælge indholdet af undervisningen end Fælles Mål 2009. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og 
uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 40. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Forenklede Fælles Mål giver mig som lærer mere 
frihed til at vælge indholdet af undervisningen end Fælles Mål 2009. Fordelt på klassetrin undervist i historie i 
skoleåret 2015/2016 
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Tabel 41. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Jeg synes der er god sammenhæng mellem fagets tre 
kompetenceområder: ’Overblik og sammenhæng’, ’Kildearbejde’ og ’Historiebrug’.  

 Antal Procent 
Helt uenig 7 2,3% 
Uenig 11 3,7% 
Hverken/eller 85 28,5% 
Enig 140 47,0% 
Helt enig 22 7,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 33 11,1% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Jeg synes der er god sammenhæng mellem fagets tre 
kompetenceområder: ’Overblik og sammenhæng’, ’Kildearbejde’ og ’Historiebrug’ 

 

Ad 1 Tabel 41. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Jeg synes der er god sammenhæng mellem fagets 
tre kompetenceområder: ’Overblik og sammenhæng’, ’Kildearbejde’ og ’Historiebrug’. Fordelt på undervisnings-
kompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Tabel 41. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Jeg synes der er god sammenhæng mellem fagets 
tre kompetenceområder: ’Overblik og sammenhæng’, ’Kildearbejde’ og ’Historiebrug’. Fordelt på klassetrin un-
dervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 42. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Jeg synes, forenklede Fælles Måls færdigheds- og vi-
densmål er tiltrækkeligt klart formuleret 

 Antal Procent 
Helt uenig 14 4,7% 
Uenig 33 11,1% 
Hverken/eller 102 34,2% 
Enig 103 34,6% 
Helt enig 15 5,0% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 31 10,4% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Jeg synes, forenklede Fælles Måls færdigheds- og 
vidensmål er tiltrækkeligt klart formuleret 

 

Ad 1 Tabel 42. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Jeg synes, forenklede Fælles Måls færdigheds- og 
vidensmål er tiltrækkeligt klart formuleret. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskom-
petence (nej) 
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Ad 2 Tabel 42. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Jeg synes, forenklede Fælles Måls færdigheds- og 
vidensmål er tiltrækkeligt klart formuleret. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 43. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Færdigheds- og vidensmålene i forenklede Fælles Mål 
gør det lettere for mig at vælge indhold og aktiviteter i undervisningen, som passer til elevernes forudsætninger 

 Antal Procent 
Helt uenig 17 5,7% 
Uenig 31 10,4% 
Hverken/eller 137 46,0% 
Enig 66 22,1% 
Helt enig 8 2,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 39 13,1% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Færdigheds- og vidensmålene i forenklede Fælles Mål 

gør det lettere for mig at vælge indhold og aktiviteter i undervisningen, som passer til elevernes forudsætninger 
 

Ad 1 Tabel 43. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Færdigheds- og vidensmålene i forenklede Fælles 
Mål gør det lettere for mig at vælge indhold og aktiviteter i undervisningen, som passer til elevernes forudsæt-
ninger. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Tabel 43. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Færdigheds- og vidensmålene i forenklede Fælles 
Mål gør det lettere for mig at vælge indhold og aktiviteter i undervisningen, som passer til elevernes forudsæt-
ninger. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 44. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: I forbindelse med forenklede Fælles Mål er det en for-
del, at historiekanonens punkter ikke længere skal indgå i historieundervisningen i kronologisk rækkefølge og på 
bestemte klassetrin 

 Antal Procent 

Helt uenig 10 3,4% 
Uenig 29 9,7% 
Hverken/eller 94 31,5% 
Enig 73 24,5% 
Helt enig 54 18,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 38 12,8% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: I forbindelse med forenklede Fælles Mål er det en 

fordel, at historiekanonens punkter ikke længere skal indgå i historieundervisningen i kronologisk rækkefølge og på bestemte klassetrin 

 

Ad 1 Tabel 44. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: I forbindelse med forenklede Fælles Mål er det en 
fordel, at historiekanonens punkter ikke længere skal indgå i historieundervisningen i kronologisk rækkefølge og 
på bestemte klassetrin. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Tabel 44. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: I forbindelse med forenklede Fælles Mål er det en 
fordel, at historiekanonens punkter ikke længere skal indgå i historieundervisningen i kronologisk rækkefølge og 
på bestemte klassetrin. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 45. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Kravet om/muligheden for kildearbejde i forenklede 
Fælles Mål er passende 

 Antal Procent 
Helt uenig 7 2,3% 
Uenig 13 4,4% 
Hverken/eller 94 31,5% 
Enig 116 38,9% 
Helt enig 21 7,0% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 47 15,8% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Kravet om/muligheden for kildearbejde i forenklede 

Fælles Mål er passende 
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Ad 1 Tabel 45. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Kravet om/muligheden for kildearbejde i forenk-
lede Fælles Mål er passende. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 45. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Kravet om/muligheden for kildearbejde i forenk-
lede Fælles Mål er passende. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Tabel 46. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Kravet om/muligheden for fortælling, oplevelse og 
indlevelse i forenklede Fælles Mål er passende 

 Antal Procent 
Helt uenig 8 2,7% 
Uenig 11 3,7% 
Hverken/eller 103 34,6% 
Enig 111 37,2% 
Helt enig 18 6,0% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 47 15,8% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Kravet om/muligheden for fortælling, oplevelse og 
indlevelse i forenklede Fælles Mål er passende 
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Ad 1 Tabel 46. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Kravet om/muligheden for fortælling, oplevelse 
og indlevelse i forenklede Fælles Mål er passende. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervis-
ningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 46. Læreres oplevelser af ændringer i historiefaget: Kravet om/muligheden for fortælling, oplevelse 
og indlevelse i forenklede Fælles Mål er passende. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer, angiv venligst: 

 Vi er fra skoleledelsens side blevet pålagt at koncentrere os om målene for dansk og mat, så jeg 

har endnu ikke sat mig så godt ind i de nye mål, at jeg kan svare på dem, uden at have dem ved 
min side. 

 Vi forholder os ikke til disse mål i fagplanen andet end at vi skal nå hvad der er ønsket til af-
gangsprøven 

 Området historiebrug er meget problematisk 

 Savner at historiefaget.dk var mere logisk opbygget og gennemskueligt. Hjemmesidens forslag til 

årsplaner er IKKE opdaterede til den nye skolereform. 

 Jeg har kun undervist meget kort tid i historie, og har derfor ikke kendt til Fælles Mål 2009. 

 har ikke undervist i historie før 

 Desværre er der ikke fulgt økonomi med, fx til ekskursioner o.l. 

 Min historieundervisning er en blandet suppe af de forskellige videns-og færdighedsmål. Det er 

yderst kompliceret at lave årsplan ud fra de nye forenklede mål. 

 Jeg er nyuddannet, og har ikke arbejdet med fælles mål 2009 
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3.2 Lærernes undervisning 

Tabel 47. Læreres tilkendegivelser af, hvorvidt de arbejder med læringsmålstyret undervisning 

 Antal Procent 
Ja 83 27,9% 
Delvist 170 57,0% 
Nej 36 12,1% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 9 3,0% 
I alt 298 100,0% 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Arbejder du med læringsmålstyret undervisning (Valg af læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på 

læring og evaluering hænger tæt sammen i alle faser af undervisningen. Kilde: EMU.dk)? 

 

Ad 1 Tabel 47. Læreres tilkendegivelser af, hvorvidt de arbejder med læringsmålstyret undervisning. Fordelt på 
undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 47. Læreres tilkendegivelser af, hvorvidt de arbejder med læringsmålstyret undervisning. Fordelt på 
klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Uddyb gerne, hvordan du delvist arbejder med læringsmålstyret undervisning: 

 Vi er lige gået i gang, så vi skal lige lære det, men vi skal - for det siger, dem, der bestemmer. 
De ved jo bedst. 

 Jeg gør det så ofte som forberedelsesmulighederne tillader det. 

 Opsætter overordnede mål for hvert forløb, og mere detaljerede mål for hver uv time. 

 På forsøgsbasis, men det er svært, da vi kører samfundsfag og historiefag sammen i forsøg 

 bruger læringsmålene fra en fagportal 

 nyt. skal lige køres ind 

 Bruger læringsmål 

 it redskab Teach 

 Ved timens start sætter vi mål for læring og til afslutning evaluerer vi på klassen. 

 der er tydelige mål for elevernes færdigheder og viden til forløbene 

 jeg bruger blooms taksonomi 

 Jeg arbejder med mål - det har jeg altid gjort, men i error eleverne er set undervisningen aktivi-

tets- og oplevelsesstyret og ikke målstyret. 

 Måltaksonomi jeg selv laver 



 

 

           Undersøgelse af historielæreres opfattelser af historiefaget og dets læremidler samt forenklede Fælles Mål  

 

Page 58 of 88 

 

 Vi begynder hvert afsnit/emne med at sætte mål for klassen. Hvad, hvordan, hvorfor? Eleverne 
skal altid vide hvad de skal undersøge, Der skal være nogle "spor" at gå efter i den tekst, de skal 
læse. 

 Sad med målene, da jeg lavede årsplan. Jeg sætter gerne mål for hvert forløb og eleverne skal så 
individuelt evaluere forløbet ved hjælp af en smileyordning. Efterfølgende kan man sætte nyt mål 
for hver elev. Det er dog sjældent at jeg når dertil at man får arbejdet i dybden med elevernes 
personlige mål. 

 Sætter ikke mål for den enkelte lektion, men for et forløb. 

 Har ofte læringsmål, men sjældent nedskrevne tegn 

 Gør det tydeligt for eleverne hvad vi skal lære om i dagens lektion- og hvorfor. 

 Planlægningsværktøj iht. Aalborg Kommune 

 Jeg italesætter og kommunikerer læringsmål fra time til time 

 Jeg opstiller læringsmål for eleverne og lader dem vide, hvilke tegn jeg gerne vil se 

 Individuelle mål - termometer. Eleverne sætter mål for egen læring Vi følger op på målene sidst i 
forløbet, og ser hvor langt vi er nået 

 Jeg forsøger, at inddrage eleverne i målsætningen for undervisningen ved nogle em-

ner/problemstilliner. Såfremt jeg har planlagt målene, bliver de gjort synlige for eleverne. 

 Vi er kun lige gået i gang, og det er både krævende tidsmæssigt og didaktisk, da det er en om-

vendt måde at arbejde med faget på fra mål til indhold og ikke fra indhold til mål. 

 eleverne evalueres efter hvert forløb 

 samtaler med eleverne i timen. 

 Prøver at gøre eleverne opmærksomme på hvad de lærer af undervisningen 

 Jeg er så småt i gang med at indføre det. Det tager tid både for mig og mine elever at vænne os 

til at arbejde sådan. Men vi prøver. Nogle forløb er det tydeligere end andre. 

 Vi er i den spæde start med PFL. 

 Jeg gør det ikke i hver lektion - det tager lidt for lang tid ind til det sidder naturligt. 

 Blandt andet igennem min brug af historiefaget.dk, hvor der er foreslået ud fra Fælles Forenklede 

Mål. Jeg shopper så at sige lidt rundt i forslagene og bruger det, hvor jeg mener det giver me-
ning. 

 Jeg prøver forskellige former og metoder af og evaluerer løbende. 

 Nogle gange, alt efter forløb + tid 

 Eleverne får præsentere hvad de skal lære 

 Jeg gør det så vidt som muligt, men det er ikke altid det kommer til at hænge sammen i under-

visningen 

 Jeg bruger oplæggene mht kompetence m.m. Evalueringen er endnu svær at få overblikket over 

- isæt hvordan eleven skal kunne evaluerer den enkelte undervisning/lærer ud fra et objektivt 
syn - da elever inden imellem bare synes "alt er kedeligt" 

 Læringsmål inden hvert emne startes. Hvad har vi lært/ nåede vi det efter forløb. Vøl kort 

 Vi har altid sat mål og evalueret. Det er der ikke noget nyt i. 

 Udgangspunktet er, at hver historielektion har nogle læringsmål, men nogle gange, skal det gå 

lidt stærkt med forberedelsen, og så nåes det ikke 

 Ved løbende at evaluere undervisningen og elevernes udbytte heraf - men det har ikke ændret 
sig efter forenklede fælles mål 

 arbejder med væsentlighedskriterier 

 Har endnu ikke fået det implementeret ordentligt i Historie, men arbejder med det i andre fag. På 
sigt skal det være en del af mit arbejde i historie 

 Jeg følger Clios historieportal med målstyret undervisning 

 hjælp til at sortere stoffet 

 Eleverne sætter mål sammen med mig 

 Jeg forsøger at implementere det nu lidt af gangen. 
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3.3 Oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål 

 

Bemærkning: Udelukkende lærere, der har angivet ’ja’ eller ’delvist’ ovenfor, har besvaret de spørgsmål, 

som knytter sig til Tabel 48-Ad 1 tabel 54. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Jeg ar-

bejder systematisk med ’Tegn på læring’ i min historieundervisning. Fordelt på undervisningskompetence 

(ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 tabel 54. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Jeg arbejder systematisk med ’Tegn på læ-
ring’ i min historieundervisning. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 55(N=253). 

Tabel 48. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Jeg har nemt ved at omsætte 
færdigheds- og vidensmål til konkrete læringsmål 

 Antal Procent 
Helt uenig 6 2,4% 
Uenig 28 11,1% 
Hverken/eller 90 35,6% 
Enig 103 40,7% 
Helt enig 20 7,9% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 6 2,4% 
I alt 253 100,0% 
N=253 
Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i følgende udsagn: Jeg har nemt ved at omsætte færdigheds- og 

vidensmål til konkrete læringsmål 

Ad 1 Tabel 48. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Jeg har nemt ved at om-
sætte færdigheds- og vidensmål til konkrete læringsmål. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden un-
dervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Tabel 48. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Jeg har nemt ved at om-
sætte færdigheds- og vidensmål til konkrete læringsmål. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 

 

 

 

 

 

Tabel 49. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Læringsmålene, jeg opstiller 
med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, er forståelige for eleverne 

 Antal Procent 

Helt uenig 1 0,4% 
Uenig 7 2,8% 
Hverken/eller 52 20,6% 
Enig 150 59,3% 
Helt enig 20 7,9% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 23 9,1% 
I alt 253 100,0% 
N=253 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i følgende udsagn: Læringsmålene, jeg opstiller med udgangspunkt i 

færdigheds- og vidensmålene, er forståelige for eleverne 

Ad 1 Tabel 49. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Læringsmålene, jeg opstil-
ler med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, er forståelige for eleverne. Fordelt på undervisningskom-
petence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Tabel 49. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Læringsmålene, jeg opstil-
ler med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, er forståelige for eleverne. Fordelt på klassetrin undervist 
i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 50. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Jeg oplever, at præcise læ-
ringsmål motiverer eleverne i deres arbejde med historie og styrker deres udbytte af faget 

 Antal Procent 

Helt uenig 6 2,4% 
Uenig 16 6,3% 
Hverken/eller 87 34,4% 
Enig 88 34,8% 
Helt enig 34 13,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 22 8,7% 
I alt 253 100,0% 
N=253 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i følgende udsagn: Jeg oplever, at præcise læringsmål motiverer 

eleverne i deres arbejde med historie og styrker deres udbytte af faget 
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Ad 1 Tabel 50. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Jeg oplever, at præcise 
læringsmål motiverer eleverne i deres arbejde med historie og styrker deres udbytte af faget. Fordelt på under-
visningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 50. Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål: Jeg oplever, at præcise 
læringsmål motiverer eleverne i deres arbejde med historie og styrker deres udbytte af faget. Fordelt på klasse-
trin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer, angiv venligst: 

 FFM er i overvejende grad uanvendelig og bærer tydeligt præg af at være udarbejdet af folk, der 

ikke ved, hvad det vil sige at undervise. 

 Jeg lavede også tydelige mål for eleverne, inden alt skulle målstyres. Jeg kan derfor ikke sige, at 
det er bedre nu. Jeg har gjort det i mange år. 

 Jeg skal arbejde mere med læringsmålstyret undervisning for at kunne vurdere udsagnene 

 Alt er jo en læreproces 

 Det er blevet svært at placere indhold ud fra de nye mål 

 Men det at angive mål og retning for elever har jeg altid brugt, blot ikke så rigidt som nu og så 
kunstigt!!! 

 Dårlige lærere får en fordel af de nye tiltag. Gode lærere får det sværere. 

 Eleverne har ikke set læringsmålene 

3.4 Omsætning af færdigheds- og vidensmål til læringsmål 
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Tabel 51. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: Jeg vælger først nogle færdig-
heds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål, herefter vælger jeg indhold (emne/tema), læremidler og 
aktiviteter til undervisningen 

 Antal Procent 
Helt uenig 23 9,1% 
Uenig 77 30,4% 
Hverken/eller 84 33,2% 
Enig 41 16,2% 
Helt enig 12 4,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 16 6,3% 
I alt 253 100,0% 
N=253 
Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Jeg vælger først nogle færdigheds- og vidensmål og 

omsætter dem til læringsmål, herefter vælger jeg indhold (emne/tema), læremidler og aktiviteter til undervisningen 

 

Ad 1 Tabel 51. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: Jeg vælger først nogle 
færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål, herefter vælger jeg indhold (emne/tema), læremidler 
og aktiviteter til undervisningen. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence 
(nej) 

 

Ad 2 Tabel 51. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: Jeg vælger først nogle 
færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål, herefter vælger jeg indhold (emne/tema), læremidler 
og aktiviteter til undervisningen. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 52. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: Jeg vælger først indholdet (em-
ne/tema) til undervisningen, herefter vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål 

 Antal Procent 
Helt uenig 10 4,0% 
Uenig 23 9,1% 
Hverken/eller 60 23,7% 
Enig 106 41,9% 
Helt enig 44 17,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 10 4,0% 
I alt 253 100,0% 
N=253 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: Jeg vælger først indholdet (emne/tema) til undervis-
ningen, herefter vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål 

 

Ad 1 Tabel 52. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: Jeg vælger først indholdet 
(emne/tema) til undervisningen, herefter vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål. 
Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 52. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: Jeg vælger først indholdet 
(emne/tema) til undervisningen, herefter vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål. 
Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 
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Tabel 53. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: De læremidler, vi har på skolen, 
har afgørende betydning for det indhold (emne/tema), jeg underviser i. Efter jeg har valgt, hvad der skal under-
vises i, vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål 

 Antal Procent 
Helt uenig 33 13,0% 
Uenig 35 13,8% 
Hverken/eller 60 23,7% 
Enig 84 33,2% 
Helt enig 32 12,6% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 9 3,6% 
I alt 253 100,0% 
N=253 
Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i udsagnene: De læremidler, vi har på skolen, har afgørende betyd-

ning for det indhold (emne/tema), jeg underviser i. Efter jeg har valgt, hvad der skal undervises i, vælger jeg færdigheds- og videns-

mål og omsætter dem til læringsmål 

 

Ad 1 Tabel 53. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: De læremidler, vi har på 
skolen, har afgørende betydning for det indhold (emne/tema), jeg underviser i. Efter jeg har valgt, hvad der skal 
undervises i, vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål. Fordelt på undervisnings-
kompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 53. Læreres arbejde med at omsætte forenklede Fælles Mål til læringsmål: De læremidler, vi har på 
skolen, har afgørende betydning for det indhold (emne/tema), jeg underviser i. Efter jeg har valgt, hvad der skal 
undervises i, vælger jeg færdigheds- og vidensmål og omsætter dem til læringsmål. Fordelt på klassetrin under-
vist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer, angiv venligst: 

 Det er forskelligt, hvordan opgaven skal gribes an. Kanonen er stadig obligatorisk og den fylder 
altså meget i undervisningen - om man vil det eller ej. 

 Grundbøgernes opbygning og kronologiske præsentation af stoffet, KAN være lidt af en udfor-

dring at få til at passe ind i forudnævnt forløb. Lad os da få nogle undervisningsmaterialer som er 
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tilpasset den nye skolereform, for som det er nu, vil det tage for megen unødig tid at tilpasse for-

løb, hvor indholdet er givet FØR færdigheds - og vidensmål planlægge. 

 jeg følger bodsystemet 

 Det er lidt forskelligt hvad jeg gør. Dels er der en årsplan at tage hensyn til, dels er der "det mu-
liges kunst" med de læremidler mv vi nu engang råder over 

 Læremidlerne til rådighed kan indsnævre mulighederne, ikke styre indholdet. 

 Grundet presset forberedelsestid tager jeg udgangspunkt i et læremiddel, og underviser derfor i 
de emner/temaer som denne berører 

 historiefaget.dk foreslår en årsplan som relaterer sig til de nye mål - det er fint for mig 

3.5 Undervisningsministeriets didaktiske relationsmodel 

 

Figur 9. Læreres brug af Undervisningsministeriets didaktiske relationsmodel til tilrettelæggelse af historieun-
dervisningen 

 
N=253 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor ofte du bruger modellen i din tilrettelæggelse af historieundervisningen 

 

Ad 1 Figur 9. Læreres brug af Undervisningsministeriets didaktiske relationsmodel til tilrettelæggelse af historie-
undervisningen. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Figur 9. Læreres brug af Undervisningsministeriets didaktiske relationsmodel til tilrettelæggelse af historie-
undervisningen. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer, angiv venligst: 

 

 Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle kigge på en firkant for at forberede undervisningen. Altså, jeg har 
forstået firkanten. 

 Den benyttes altid bevidst men ikke som nedskrevet. Seminarierne har terpet modellen, så den na-
turligt indgår som forberedelse uden at det nedfældes 

 Jeg har den i bevidstheden - skriver ikke ned hver gang. 
 Til gengæld har jeg gjort brug af SMTTE-modellen, som ligner undervisningsministeriets didaktiske 

relationsmodel meget. 

 Jeg bruger de tre - men ikke tegn på læring. I stedet evaluere jeg efter hver time og forløb ud fra 
de stillede mål. 

 Som didaktiker er jeg ikke voldsomt imponeret af modellen.... Jeg bruger den mest ved langtids-
planlægning 

 Jeg bruger oftest Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel, da jeg synes den giver mig et bedre 
praksis-overblik til min undervisning. 

 Jeg sætter mig aldrig ned og kigger på den konkret, men i al undervisning har jeg jo altid underlig-

gende vurderinger over de didaktiske relationer! 

 

3.6 Tegn på læring 

 

Tabel 54. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Jeg arbejder systematisk med ’Tegn på læring’ i 
min historieundervisning 

 Antal Procent 

Helt uenig 15 5,9% 
Uenig 43 17,0% 
Hverken/eller 95 37,5% 
Enig 70 27,7% 
Helt enig 12 4,7% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 18 7,1% 
I alt 253 100,0% 
N=253 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i følgende udsagn: Jeg arbejder systematisk med ’Tegn på læring’ i 

min historieundervisning 
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Ad 1 tabel 54. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Jeg arbejder systematisk med ’Tegn på læ-
ring’ i min historieundervisning. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence 
(nej) 

 

Ad 2 tabel 54. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Jeg arbejder systematisk med ’Tegn på læ-
ring’ i min historieundervisning. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Tabel 55. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Brug af ’Tegn på læring’ er en hjælp til at differen-
tiere undervisningen 

 Antal Procent 
Helt uenig 14 5,5% 
Uenig 21 8,3% 
Hverken/eller 74 29,2% 
Enig 97 38,3% 
Helt enig 19 7,5% 
Ved ikke/ønsker ikke at svare 28 11,1% 
I alt 253 100,0% 
N=253 

Spørgsmålsformulering: Angiv ved at sætte kryds, hvor enig du er i følgende udsagn: Brug af ”Tegn på læring” er en hjælp til at diffe-

rentiere undervisningen 
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Ad 1 Tabel 55. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Brug af ’Tegn på læring’ er en hjælp til at 
differentiere undervisningen. Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Tabel 55. Læreres tilkendegivelser af brug af ’Tegn på Læring’: Brug af ’Tegn på læring’ er en hjælp til at 
differentiere undervisningen. Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

 

Andre kommentarer, angiv venligst: 

 

 Jeg øver mig stadig 
 Har altid arbejdet, som tegn på læring 
 Jeg skal have flere erfaringer for at kunne vurdere udsagnene 
 Jeg benytter alle tre kriterier, - har altid gjort det, så bruger ikke kriterierne bevidst, det er en na-

turlig del af min lærerprofil. 
 Men der er ikke tid til at arbejde så detaljeret med "de små fag", som man har i mange klasser, når 

der tages af forberedelsestiden for at lade lærere undervise mere. 
 men det kommer vel efterhånden, som arbejdet automatiseres indenfor den givne tid til forberedel-

se 

 

3.7 Kompetenceudvikling 

 

Figur 10. Læreres deltagelse i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål i historie 

 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Har du deltaget i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål i historie? Sæt kryds. 
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Ad 1 Figur 10. Læreres deltagelse i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål i historie. Fordelt på 
undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Figur 10. Læreres deltagelse i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål i historie. Fordelt på 
klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Figur 11. Læreres deltagelse i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål generelt/i andre fag 

 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Har du deltaget i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål generelt/i andre fag? Sæt kryds. 

 

Ad 1 Figur 11. Læreres deltagelse i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål generelt/i andre fag. 
Fordelt på undervisningskompetence (ja) og uden undervisningskompetence (nej) 
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Ad 2 Figur 11. Læreres deltagelse i kurser, workshops el. lign. om forenklede Fælles Mål generelt/i andre fag. 
Fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 2015/2016 

 

Figur 12. Læreres tilkendegivelser af deres behov for yderligere opkvalificering for at kunne leve op til de krav, 
der med forenklede Fælles Mål stilles til historieundervisningen 

 
N=298 

Spørgsmålsformulering: Føler du, at du har behov for (yderligere) opkvalificering for at kunne leve op til de krav, der med forenklede 

Fælles Mål stilles til historieundervisningen? Sæt kryds. 

 

Ad 1 Figur 12. Læreres tilkendegivelser af deres behov for yderligere opkvalificering for at kunne leve op til de 
krav, der med forenklede Fælles Mål stilles til historieundervisningen. Fordelt på undervisningskompetence (ja) 
og uden undervisningskompetence (nej) 

 

Ad 2 Figur 12. Læreres tilkendegivelser af deres behov for yderligere opkvalificering for at kunne leve op til de 
krav, der med forenklede Fælles Mål stilles til historieundervisningen. Fordelt på klassetrin undervist i historie i 
skoleåret 2015/2016 
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4. UDVALGTE KRYDS 

4.1 Typer af læremidler fordelt på henholdsvis antal års undervisningserfaring samt undervis-

ningskompetence 

 

Figur 13. Læreres brug af grundbøger fordelt på antal års undervisningserfaring 

 

 

Figur 14. Læreres brug af emne-/temabøger fordelt på antal års undervisningserfaring 
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Figur 15. Læreres brug af en historieportal fordelt på antal års undervisningserfaring 

 

  

Figur 16. Læreres brug af egne sammensatte læremidler fordelt på antal års undervisningserfaring 
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Figur 17. Læreres brug af grundbøger fordelt på undervisningskompetence i historie

 

Figur 18. Læreres brug af emne-/temabøger fordelt på undervisningskompetence i historie 

 

Figur 19. Læreres brug af historieportal fordelt på undervisningskompetence i historie 

 

Figur 20. Læreres brug af egne sammensatte læremidler fordelt på undervisningskompetence i historie 
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4.2 Valg af undervisningsforløb fordelt på helholdsvis antal års undervisningserfaring samt 

undervisningskompetence 

Figur 21. Læreres valg af undervisningsforløb fordelt på antal års undervisningserfaring 

 

 

Figur 22. Læreres valg af undervisningsforløb delt på undervisningskompetence i historie
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4.3 Læreres brug af it-værktøjer fordelt på antal års undervisningserfaring samt undervisnings-

kompetence i historie 

 

Figur 23. Læreres egen brug af Powerpoint, Prezi eller andre præsentationsværktøjer fordelt på antal års under-
visningserfaring 

 

Figur 24. Læreres egen brug af filmklip fordelt på antal års undervisningserfaring  
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Figur 25. Læreres brug af wikis, blogs, potaler og andre digitale værktøjer fordelt på antal års undervisningserfa-
ring 

 

Figur 26. Læreres brug af Powerpoint, Prezi eller andre præsentationsværktøjer fordelt på undervisningskompe-
tence i historie 

 

 

Figur 27. Læreres brug af filmklip fordelt på undervisningskompetence i historie 
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Figur 28. Læreres brug af wikis, blogs, portaler og andre digitale samarbejdsværktøjer fordelt på undervisnings-
kompetence i historie 

 

 

 

4.4 Elevers brug af it-værktøjer fordelt på antal års undervisningserfaring samt undervisnings-

kompetence i historie 

Figur 29. Elevers brug af Powerpoint, Prezi eller andre præsentationsværktøjer til fremlæggelse af deres arbejde 
fordelt på antal års undervisningserfaring 
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Figur 30. Elevers brug af hjemmesider til præsentation af deres arbejde fordelt på antal års undervisningserfa-
ring 

 

Figur 31. Elevers søgning efter oplysninger på nettet fordelt på antal års undervisningserfaring 
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Figur 32. Elevers besvarelse af læremidlernes/lærers opgaver digitalt fordelt på antal års undervisningserfaring 

 

 

Figur 33. Elevers brug af digitale værktøjer (fx tidslinjer) til at skabe overblik og sammenhæng i historie fordelt 
på antal års undervisningserfaring 
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Figur 34. Elevers produktion af digitale historiske fortællinger (billeder, filmklip, lys og tekst) fordelt på antal års 
undervisningserfaring 

 

 

 

 

Figur 35. Elevers brug af online portaler til deling af opgaver/materialer fordelt på antal års undervisningserfa-
ring 
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Figur 36. Elevers brug af Powerpoint, Prezi eller andre værktøjer til fremlæggelse af deres arbejde fordelt på 
undervisningskompetence i historie 

 

 

 

Figur 37. Elevers brug af hjemmesider til præsentation af deres arbejde fordelt på undervisningskompetence i 
historie 

 

 

 

 

Figur 38. Elevers søgning efter oplysninger på nettet fordelt på undervisningskompetence i historie 
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Figur 39. Elevers besvarelse af læremidlernes/lærers opgaver digitalt fordelt på undervisningskompetence i hi-
storie 

 

 

Figur 40. Elevers brug af digitale værktøjer til at skabe overblik og sammenhæng i historie fordelt på undervis-
ningskompetence i historie 

 

 

 

Figur 41. Elevers produktion af digitale historiske fortællinger (billeder, filmklip, lyd og tekst) fordelt på under-
visningskompetence i historie  
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Figur 42. Elevers brug af online portaler til deling af opgaver/materialer 

 

 

 

 

4.5 Læreres arbejde med læringsmålstyret undervisning fordelt på henholdsvis undervisnings-

kompetence i historie, køn, antal års undervisningserfaring samt klassetrin 

 

Figur 43. Læreres arbejde med læringsmålstyret undervisning fordelt på undervisningskompetence i historie 

 

 

Figur 44. Læreres arbejde med læringsmålstyret undervisning fordelt på køn 
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Figur 45. Læreres arbejde med læringsmålstyret undervisning fordelt på antal års undervisningserfaring 

 

 

 

 

Figur 46. Læreres arbejde med læringsmålstyret undervisning fordelt på klassetrin undervist i historie i skoleåret 
2015/2016 

 

 

 

4.6 Læreres oplevelse af færdigheds- og vidensmål fordelt på undervisningskompetence i historie  

 

Bemærkning: N=253, da lærere, der ikke arbejder med læringsmålstyret undervisning, er sorteret fra. 

Figur 47. ’Jeg har nemt ved at omsætte færdigheds- og vidensmål til konkrete læringsmål’ fordelt på undervis-
ningskompetence i historie 
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Figur 48. ’Læringsmålene, jeg opstiller med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, er forståelige for ele-
verne  

 

 

 

Figur 49. ’Jeg oplever, at præcise læringsmål motiverer eleverne i deres arbejde med historie og styrker deres 
udbytte af faget’ 

 

 

 

 

4.7 Læreres behov for yderligere opkvalificering fordelt på henholdsvis undervisningskompetence 

i historie, antal års undervisningserfaring samt køn.  

Figur 50. Læreres behov for yderligere opkvalificering for at kunne leve op til de krav, der med forenklede Fælles 
Mål stilles til historieundervisningen, fordelt på undervisningskompetence i historie 
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Figur 51. Læreres behov for yderligere opkvalificering for at kunne leve op til de krav, der med forenklede Fælles 
Mål stilles til historieundervisningen, fordelt på antal års undervisningserfaring 

 

 

 

Figur 52. Læreres behov for yderligere opkvalificering for at kunne leve op til de krav, der med forenklede Fælles 
Mål stilles til historieundervisningen, fordelt på køn 

 

 

 

 


