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INDLEDNING
Ifølge folkeskolelovens § 1 stk. 3. skal folkeskolen:
”(…) forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og
folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”
Med andre ord er en central del af skolens formål at opdrage eleverne til at blive aktive medborgere i
et demokratisk samfund. Et demokratisk samfund fordrer en vis grad af demokrati i skolen. Dette
rejser spørgsmålet om, hvordan dette bliver eller bør blive udmøntet i praksis, samt om hvad
demokrati i grunden vil sige.
Det er ikke kontroversielt at hævde, at eleverne skal oplyses om demokratiet som styreform og om
medborgerens rettigheder og pligter igennem deres skolegang. Skolen er en samfundsinstitution, der
skal forberede eleverne til at leve som medborgere i samfundet. Vandene skiller i højere grad i
spørgsmålet om, hvad det vil sige, at skolens virke skal ”være præget af åndsfrihed, ligeværd og
demokrati.” Svaret vil afhænge af demokratiforståelsen. To yderpunkter kan opridses. En snæver
fortolkning af folkeskoleloven kan være, at skolen er demokratisk i og med, at skolelovene bliver
vedtaget af Folketinget, der består af valgte repræsentanter for den voksne og stemmeberettigede del
af befolkningen.1 Dermed er skolen i sagens natur demokratisk. Opdragelsen til demokrati kan derved
foregå ved undervisning om demokrati. En bredere fortolkning af folkeskolelovens demokratiske
forpligtelse kan være, at eleverne skal have medbestemmelse og beslutningskompetence inden for så
store dele af deres hverdag i skolen som muligt. Denne tolkning bliver styrket ved, at der i
Folkeskolelovens § 18 stk. 4 står:
”Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde
mellem lærerne og eleverne.”
At eleverne i videst muligt omfang skal have medbestemmelse over arbejdsformer, metoder og
stofvalg, er et udtryk for at undervisningen skal foregå på en demokratisk måde. Med denne forståelse
må læreren ikke være en autoritær underviser, der alene afgør undervisningens indhold og
undervisningsformer, men reelt tage eleverne med på råd.

1

Et eksempel på en snæver/repræsentativ demokratiforståelse kan være følgende citat fra daværende
undervisningsminister Bertel Haarder: ”I formuleringen fra 1975 stod der, at folkeskolen "forbereder eleverne til
medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund". Det fik jeg i 1993 ændret til ”et samfund med frihed og folkestyre”.
Jeg ville undgå overfortolkninger af ordet demokrati. Demokrati er, som professor Løgstrup sagde, ikke en livsform, men "en
skikkelig måde at være uenig på". Skolen er ikke i sig selv et demokratisk samfund. Det ville jo forudsætte, at eleverne
bestemmer, og det gør de jo ikke.”(Haarder 2005)
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Det er min opfattelse, at de fleste lærere opfatter sig som gode demokrater, der gerne vil lytte til
elevers indvendinger og forslag. I praksis kan de gode intentioner dog være svære at leve op til i en
presset hverdag med umotiverede elever, konfliktsituationer og relativt få timer til at nå centralt
fastsatte undervisningsmål. I mine praktikperioder har jeg flere gange observeret, hvordan skolens
forskellige (for)mål må afvejes i forhold til hinanden. I denne sammenhæng vil opdragelsen til
demokrati i praksis ofte vige for andre mål, der er mere konkrete og lettere at evaluere og vurdere.
Som lærer kan det være fristende at lade opdragelsen til demokrati finde sted i form af en
tilsyneladende åben og ligeværdig dialog med eleverne, men hvor eleverne i realiteten ikke opnår reel
medbestemmelse, men blot får mulighed for at fremsætte deres holdninger.
På denne baggrund fandt jeg det interessant og væsentligt at undersøge elevernes opfattelse af
medbestemmelse i undervisningen, deres indbyrdes samvær og opfattelse af lærer-elevforholdet i en
spørgeskemaundersøgelse ved 8. klasse på Læssøesgades Skole i Aarhus, hvor jeg var i
4.årgangspraktik. Desuden spurgte jeg specifikt til deres historieundervisning, da det er min klare
opfattelse, at demokratisk dannelse i en fagopdelt skole må tænkes ind i hvert enkelt fag, herunder
historiefaget. Desuden blev eleverne bedt om at forholde sig til deres forventninger til egen fremtidig
samfundsdeltagelse, samt deres forståelse af demokrati.
På baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse vil jeg forholde mig til, hvorvidt opdragelsen til
demokrati virker, samt hvordan demokratisk dannelse kan medtænkes i historieundervisningen. Det
er i denne forbindelse interessant at se på, hvilke konsekvenser det vil få for indhold, arbejdsformer og
mål for historieundervisningen i folkeskolen, hvis demokratisk dannelse bliver medtænkt som et
centralt formål for historieundervisningen.

PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan historieundervisningen bidrage til elevernes demokratiske dannelse, og hvad
betyder det for fagsynet?

LÆSEVEJLEDNING OG METODE
I det følgende vil følge en oversigt og læsevejledning over min opgave, samt dertil knyttede metodiske
overvejelser. Læsevejledningen er udformet, så den følger opgavens struktur.

BESKRIVELSE AF EMPIRI
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Overordnet set vil jeg starte med at præsentere overvejelserne bag spørgeskemaundersøgelsen. Dette
inkluderer undersøgelsens form og den kontekst den indgik i. Denne undersøgelse kan efter min
overbevisning ikke stå alene, da den ikke er repræsentativ. Jeg vil derfor inddrage sammenlignelige
resultater fra den danske del af en stor international undersøgelse International Civic and Citizenship
Education Study(herefter ICCS) gennemført i 2009. Jeg vil derfor også beskrive de metodiske
forudsætninger, som denne undersøgelse hviler på, i den udstrækning jeg anser det for væsentligt i
forhold til de resultater, som jeg inddrager i opgaven.

PRÆSENTATION AF CENTRALE TEORIER OG BEGREBER
For at kunne analysere min empiri er det nødvendigt at præsentere de centrale teorier og begreber,
som jeg vil benytte i analysen af empirien og i den efterfølgende analyse og diskussion af
undervisningen. Jeg vil starte med at indkredse min forståelse af demokrati ved at redegøre for og
sammenligne Alf Ross’ og Hal Kochs demokratisyn som eksempler på den særlige danske
demokratidebat, der har været med til at forme min egen demokratiforståelse.
Dernæst vil jeg redegøre for Karsten Schnacks definition på demokratisk dannelse, da demokratisk
dannelse er et centralt begreb for denne opgave. Desuden vil Schnacks handlekompetencebegreb blive
præsenteret, da det er centralt for Schnacks forståelse af demokratisk dannelse, ligesom det spiller en
rolle i min diskussion af historiefagets formål. Desuden vil centrale hovedtræk, der skønnes væsentlige
for opgaven, af Wolfgang Klafkis dannelsesteoretiske tænkning blive opridset. Dette vil ske med særlig
vægt på hans almendannelseskoncept og de konsekvenser det får for lærerens didaktiske planlægning.
Klafkis dannelsesteori er med, fordi jeg i denne opgaves kontekst anser det for væsentligt for
forståelsen af skolens opgave og lærerens didaktiske planlægning, særligt i forhold til valg af mål og
indhold.
Til sidst i kapitlet vil jeg redegøre for Vagn Oluf Nielsens forståelse af historiebevidsthedsbegrebet og
dets betydning for historieundervisningens formål og indhold, fordi jeg senere sammenstiller
historiebevidsthed og demokratisk dannelse.

ANALYSE
Det redegørende kapitel vil blive efterfulgt af et mere analytisk kapitel, hvor jeg starter med at finde
frem til min egen forståelse af demokrati på baggrund af Ross og Kochs refleksioner over demokratiets
væsen. Min demokratiopfattelse vil jeg bruge til at perspektivere de resultater fra min empiri, som jeg
finder væsentligst i forhold til opgavens sigte. Dernæst vil jeg argumentere for, at demokratisk
dannelse er et centralt formål for folkeskolen. I dette afsnit vil jeg først referere til det lovmæssige
grundlag fra Folkeskoleloven, da jeg anser det for en nødvendig, om end ikke tilstrækkelig begrundelse
Side 5

Janus Hermann Nielsen
280704/106991

Professionsbacheloropgave i historie
Læreruddannelsen i Aarhus
Demokratisk dannelse i historieundervisningen
Foråret 2012

for at arbejde med elevernes demokratiske dannelse i folkeskolen. Ligeledes vil jeg argumentere ud fra
en samfundsmæssig synsvinkel på skolens opgave for samfundet. I den forbindelse vil jeg vende
tilbage til Hal Kochs syn på demokratiet. Derudover vil jeg bruge Karsten Schnacks og Wolfgang
Klafkis dannelsesmæssige overvejelser til at argumentere almendidaktisk for at demokratisk dannelse
bør være et centralt formål for skolen.
I det næste afsnit vil jeg forsøge at udrede, hvad dette betyder for historieundervisningen i
folkeskolen. Jeg vil argumentere for, hvorfor demokratisk dannelse bør medtænkes i de enkelte fag. Til
dette formål vil jeg inddrage Wolfgang Klafkis dannelsestænkning og forholde mig til skolens struktur.
Det analytiske kapitel vil slutte med en opridsning af, hvordan demokratisk dannelse kan foregå i
historieundervisningen. Jeg vil her referere til fagformålet for at begrunde arbejdet med demokratisk
dannelse i historieundervisningen. I dette afsnit vil jeg komme ind på såvel kriterier for udvælgelse af
indholdet, såvel som undervisningsformerne. Jeg vil foretage en sammenligning mellem Klafkis
dannelsesteori og historiebevidsthedsbegrebet, samt diskutere hvorvidt historiebevidsthed kan
fungere som kriterium for udvælgelse af indhold i historieundervisningen.

DISKUSSION
Det analytiske kapitel vil blive ført over i et mere diskuterende kapitel, hvor jeg først og fremmest vil
diskutere, hvad det vil betyde for fagsynet, hvis demokratisk dannelse er et centralt formål for
historieundervisningen. Historiebevidsthedsbegrebets anvendelighed som didaktisk rettesnor vil blive
inddraget og diskuteret i sammenhæng med Klafkis kriterier for valg af indhold. Jeg vil forholde mig til
konsekvenser for undervisningens mål, indhold og undervisningsmetoder, som dette fokus vil
medføre. Jeg vil til sidst argumentere for, at historisme og kanontænkning må vige for en
hermeneutisk inspireret didaktik, hvor historiebevidsthedspotentialet er et centralt kriterium for
indholdsudvælgelsen. Afsluttende vil jeg diskutere, om historiebevidsthed og demokratisk dannelse
lægger sig op ad et bestemt syn på historiens drivkræfter.

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING
I konklusionen vil jeg søge at besvare min problemformulering. Først vil jeg på baggrund af analysen,
min opfattelse af demokrati og de empiriske resultater forholde mig til, hvordan
historieundervisningen kan bidrage til elevernes demokratiske dannelse. Her vil jeg især opsummere
de sammenhænge jeg ser mellem dannelse, handlekompetence og historiebevidsthed.
Jeg vil dernæst konkludere, hvilke konsekvenser det vil have for fagsynet, hvis demokratisk dannelse
og historiebevidsthed er omdrejningspunkt for historieundervisningen.
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Som afslutning på opgaven vil jeg i et kort perspektiverende kapitel sætte skolens og historiefagets
forhold til samfundet ind i en historisk kontekst. Jeg vil her lægge vægt på, at undervisning må ses i
forhold til såvel samfundets krav som hensynet til den enkeltes frihed. Dette forhold vil jeg mene, at
man som historielærer bør forholde sig til.

BESKRIVELSE AF EMPIRI
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I 8.KL. PÅ LÆSSØESGADES SKOLE 2012
I min 4.årgangspraktikperiode var jeg i praktik i 8.klasse på Læssøesgades skole i Aarhus, hvor jeg
underviste i fagene dansk, historie og samfundsfag, samt klassens tid. I perioden efter min
praktikperiode gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse blandt klassens elever, hvoraf 23 ud af
24 elever var til stede. Det var den eneste 8.klasse på skolen, der var en typisk byskole med en bred
elevsammensætning. Spørgeskemaundersøgelsen var bygget op om 6 temaer, hvori eleverne skulle
forholde sig til forskellige udsagn. Spørgsmålene drejede sig enten om at afdække elevernes normative
holdninger, eller deres deskriptive oplevelse af praksis. De seks temaer var klassens fællesskab,
konfliktløsning i klassen, medbestemmelse i undervisningen, historie, forventninger til fremtiden og
demokratiforståelse. Til hvert tema havde eleverne mulighed for at skrive uddybende kommentarer,
hvilket kun få benyttede sig af i enkelte tilfælde. Spørgeskemaet og de tilhørende resultater er
medtaget som bilag efter selve opgaven.
De fleste af spørgsmålene var bygget op, så eleverne skulle krydse af, i hvilken grad de var enige i et
udsagn. Dog var der enkelte spørgsmål, hvor eleverne blev bedt om at prioritere mellem forskellige
muligheder. Jeg valgte denne form, fordi det var min hensigt, så vidt muligt at afdække elevernes
demokratiforståelse og oplevelse af demokratiske muligheder i deres skolehverdag. Jeg forsøgte at
afpasse spørgsmålene til elevernes forståelsesniveau, samtidig med at det skulle være muligt at aflæse
svarene. Da en del af spørgsmålene angik elevernes holdninger, krævede det samtidig, at jeg så vidt
muligt undgik værdiladede ord og vendinger, der af elever ville kunne misforstås som ”et rigtigt eller
forkert svar”. Inden jeg udleverede spørgeskemaerne, forklarede jeg eleverne, at det ikke var en test og
at der ikke var rigtige eller forkerte svar, samt at der var spørgsmål, der handlede om deres holdninger
og spørgsmål, der handlede om deres oplevelse. Udfyldelsen af skemaerne foregik i et roligt miljø en
onsdag eftermiddag, hvor eleverne havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål til forståelsen af
skemaet, hvilket nogle elever benyttede sig af.
Bortset fra spørgsmålene angående elevernes demokratiforståelse vurderer jeg de afgivne svar som
anvendelige med den afgrænsede gyldighed, som de i sagens natur har. Den begrænsede gyldighed
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taget i betragtning har jeg vurderet det nødvendigt at inddrage en anden undersøgelse med et større
antal respondenter. Til dette formål valgte jeg en ICCS-undersøgelse fra 2009.

ICCS-UNDERSØGELSEN 2009
ICCS er en international komparativ undersøgelse, der blev gennemført i 2009 med svar fra mere end
140.000 skoleelever i 14-årsalderen fra mere end 5.300 skoler i 38 forskellige lande. Desuden
indhentede ICCS oplysninger fra ca. 62.000 lærere og 5.000 skoleledere. Den danske del af projektet
blev varetaget af DPU og fandt sted i perioden marts-maj 2009. I den danske undersøgelse deltog ca.
4.500 elever fra 193 skoler, ca. 1.000 lærere og 170 skoleledere(Bruun & Lieberkind s.4ff).
Undersøgelsen, der fokuserede på elevernes politiske dannelse, var opdelt i en test af elevernes
samfundsfaglige kundskaber og færdigheder, samt en spørgeskemaundersøgelse af deres holdninger,
værdier og aktiviteter. Både test- og spørgeskemadelen var centreret om fire hoveddimensioner med
tilhørende undertemaer:


Samfundssystemer med tre temaer: borger, stat og civile institutioner



Principper med tre temaer: lighed, frihed og sammenhængskraft



Deltagelse med tre temaer: beslutningstagning, indflydelse og deltagelse i samfundet



Identitet med to temaer: selvopfattelse og forbundethed med andre(Bruun & Lieberkind s.7)

De danske elever opnåede sammen med de finske samlet set de bedste testresultater. De danske elever
udviste altså i sammenligning med elever i andre lande gode faglige kundskaber og færdigheder. Ifølge
rapporten undersøgte ICCS:
”elevernes evne til at forstå, analysere, vurdere og forklare forskellige spørgsmål, der omhandler aspekter
af det at være borger i et demokratisk samfund. Eleverne testes for deres generelle forståelse for
demokratiske processer, institutioner og praksisformer, der vedrører såvel staten som
civilsamfundet.”(Bruun & Lieberkind s. 8).
I min egen undersøgelse testede jeg ikke elevernes viden om demokratiske forhold, da jeg var mere
interesseret i deres oplevelse af skolens hverdagsdemokrati og deres holdninger til demokratiske
forhold. Det er således i højere grad den del af ICCS’ undersøgelse, der omhandler afdækningen af
elevernes holdninger, værdier og aktiviteter, som jeg vil sammenligne med resultaterne fra min egen
undersøgelse.
I denne del af undersøgelsen søgte ICCS at afdække elevernes demokratiopfattelser ved at undersøge
deres tilslutning til demokratiske værdier og holdninger. For at afdække deres holdninger spurgte
ICCS ind til elevernes opfattelse af den traditionelle demokratiske borger, deres opfattelse af gruppers
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rettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene og etniske gruppers rettigheder, religionens
placering i samfundet, samt elevernes tillid til det politiske system og opfattelse af eget land. Desuden
undersøgtes elevernes samfundsdeltagelse, ved at spørge ind til elevernes aktuelle og forventede
fremtidige deltagelse i samfundet, som den deltagende og den sociale borger. Elevernes opfattelse af
sig selv, deres forhold til de andre elever og deres opfattelse af lærerne og klasserummet undersøgtes
også i rapporten(Bruun & Lieberkind). Selvom ICCS-rapporten adskiller sig fra min egen undersøgelse
i forhold til de konkrete spørgsmål, omfanget og det internationale komparative sigte, mener jeg, at
det er muligt at sammenligne og perspektivere de to undersøgelser på en række punkter, der vedrører
elevernes demokratiopfattelser, oplevelse af skolens hverdagsdemokrati og forventninger til fremtidig
samfundsdeltagelse.

PRÆSENTATION AF CENTRALE TEORIER OG BEGREBER
For at afdække demokratibegrebet i min opgave har jeg valgt at tage udgangspunkt i den debat, der
fandt sted i kølvandet på 2.verdenskrig mellem Hal Koch og Alf Ross, fordi denne debat kan siges at
have formet den danske forståelse af, hvad demokrati vil sige og dermed min egen forforståelse.
Hensigten er, at afklaringen af min egen forståelse af demokrati vil kvalificere analysen af empirien.

ALF ROSS’ DEMOKRATISYN
Ross er i denne sammenhæng interessant, fordi han kan ses som repræsentant for en aggregativ
demokratiforståelse, der bunder i, at han ser samfundet som summen af uafhængige enkeltindivider. I
Ross’ optik hører hvert individ naturligt med i en større samfundsgruppe, der har nogle på forhånd
givne (klasse)interesser(Ross s. 144f). De demokratiske institutioner og valghandlingen gør dermed,
at man kan samle disse konkurrerende interesser og frembringe en konkret beslutning, der ses som
det endelige mål med den demokratiske procedure. Dermed bliver demokrati først og fremmest til
metode(en styreform), der skal afbalancere magten i samfundet. De konkrete og observerbare
politiske institutioner, der skal træffe beslutningerne på demokratisk vis, bliver det, som Ross
fokuserer på i hans analyse af, hvad demokrati er. For Ross drejer demokratiet sig om de regler, der
bestemmer, hvordan statsviljen bliver til, af hvem og hvordan offentlig myndighed kan udøves.
Dermed bliver de politiske spilleregler og her særligt forfatningen, der fastsætter spillereglerne for
statsviljens udøvelse, det centrale ved demokratiet, der i Ross’ optik bliver et retsligt og formelt
begreb(Ross s.103f). Demokrati ses som en statsform, der gennem afbalancering af magten mellem
forskellige gruppers særinteresser i den demokratiske procedure, skal frembringe beslutninger på
legitim demokratisk vis.
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HAL KOCHS DEMOKRATISYN
Modsat Ross ser Koch folket som en kollektiv enhed, hvor de enkelte individer er integrerede dele af
helheden. I Kochs optik er der ikke på forhånd givne interesser. Således er Koch et eksempel på en
integrativ demokratiforståelse, hvor enkelte individers eller gruppers interesser ikke eksisterer
uafhængigt af de samfundsmæssige forhold, som de indgår i. Interesserne skabes i kraft af sociale
processer med andre mennesker og grupper. Dermed kan Koch formulere idealer om det fælles bedste
og fremhæve det opdragende element i demokratiet, der ses som proces i konstant udvikling.
Demokratiet ses dermed ikke som en statisk eller endegyldig universel model. Koch mener ikke, at de
demokratiske processer kan reduceres til de politiske institutioner, men må foregå på alle
samfundsmæssige niveauer i mellemmenneskelige relationer. Hal Koch beskriver selv sin forståelse af
demokrati således:
”Det er samtalen (dialogen) og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen. Hvor
dette glipper, vil man uværgerligt falde tilbage til magtkampen. Således forstået er demokratiet noget
langt mere omfattende end en bestemt samfundsmæssig styreform. Det er, som jeg allerede har sagt i
indledningen, en livsform, der gælder alle forhold, hvor mennesker har med hinanden at gøre.”(Koch s.
17)
Formålet med demokrati bliver at finde frem til ’den rigtige’ løsning på problemstillinger, hvilket er
den løsning, der fremkommer efter debat og argumentation og tilgodeser alle i samfundet, ikke kun
bestemte klasser eller enkeltgrupper. Koch har et normativt samfundsideal, hvor demokratiske
beslutninger og løsninger er i overensstemmelse med ’helhedens’ interesser og dermed skaber
harmoni og fællesskab i sig selv(Koch s.23ff). Demokrati ses som en livsform, der kommer til udtryk i
relationen mellem mennesker.

KARSTEN SCNACKS DEFINITION PÅ DEMOKRATISK DANNELSE
Karsten Schnack har sammenstillet almendannelsesbegrebet med demokratisk dannelse(Schnack
2003 s. 2). Handlekompetence er ifølge Schnack ikke en undervisningsmetode, eller et mål der kan nås,
men et dannelsesideal(Schnack 2005 s. 15). Dermed bliver udvikling af elevernes handlekompetence
til et dannelsesideal, der kan være sigtet for undervisning i et demokratisk samfund. Det skal
bemærkes, at Schnack ikke skelner mellem politisk dannelse og demokratisk dannelse, hvilket gør
hans sammenstilling mellem almendannelse og demokratisk dannelse mulig. Denne sammenstilling
gør, at han kan fremstille handlekompetence som dannelsesideal. Et muligt kritikpunkt kan være at
demokratisk dannelse og politisk dannelse kun i et demokratisk samfund er sammenfaldende.
Autoritære regimer danner også deres borgere politisk – blot ikke i demokratisk retning. Denne
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skelnen anser jeg dog ikke for afgørende i forhold til denne opgave, da den politiske dannelse netop i
denne sammenhæng skal forstås i et demokratisk samfund.
Almendannelsen betegner Schnack som primært bestående af tre forhold. Det skal være dannelse, der
ønskes for alle i befolkningen. Det skal være en alsidig dannelse af alle personens sider. Dannelsen skal
vedrøre forhold af almindelig interesse. Derudover opremser han to yderligere bestemmelser til
almendannelsen. Nemlig en kulturel dannelse, der ”drejer sig om evnen til at forstå sig selv som født

ind i en kulturel tradition med værdier og normer og forventninger, verdens- og livsanskuelser, som
ikke er vilkårlige, men heller ikke absolutte og uforanderlige” og en politisk dannelse, der handler
om evnen og viljen til at være aktiv deltager i beslutningstræffende fællesskaber. Disse fem dele af
almendannelsen betegner Schnack tilsammen som demokratisk dannelse(Schnack 2003 s.2).
Schnack knytter dannelsesbegrebet til et handlingssprog, hvor der i modsætning til et
bevægelsessprog ikke ledes efter kausale årsags-virkningsforhold, men søges efter at forstå
intentionerne bag handlingerne(Schnack 2003 s.3f). Dermed knytter Schnack an til en hermeneutisk
tradition, hvor normer og værdier, overvejelser og beslutninger bliver en del af skolens
dannelsesopgave. Schnack mener, at demokrati og dannelse er gensidigt afhængige størrelser, da
demokrati forudsætter handlekompetente deltagere og omvendt(Schnack 2003 s.4). For Schnack
bliver målet med almendannelsen at kvalificere handlekompetencen, den sunde dømmekraft, ved at
”tilegne sig noget af dén faglighed, som af den ene eller anden grund kan have dannende
betydning(…)”(Schnack 2003 s.5).

WOLFGANG KLAFKIS ALMENDANNELSESKONCEPT
I forsøget på at sammenkæde skolens opgave med demokratisk dannelse har jeg valgt at tage
udgangspunkt i Wolfgang Klafkis dannelsestænkning. Det skyldes til dels, at hans dannelsestænkning
omfatter såvel skolens overordnede rolle i samfundet, såvel som undervisningens konkrete
tilrettelæggelse, specielt i forhold til mål- og indholdsdimensionen. Derudover er hans dannelsesteori
bredt accepteret(Klafki s.9f).
Helt overordnet skelner Klafki mellem dannelse og almendannelse, hvor dannelse henfører til
individets egen, uafsluttede skabelsesproces og almendannelse er skolens bidrag til individets
dannelse. For Klafki må den individuelle dannelsesproces i et demokratisk samfund lede frem mod
udviklingen af tre grundevner; nemlig den enkeltes evne til selvbestemmelse og medbestemmelse,
samt solidaritet med dem, der ikke besidder selv- og medbestemmelse(Klafki s. 69). Som det fremgår,
er Klafkis dannelsestænkning normativ. Klafki mener, at dannelsesbegrebet må beholde sit frigørende
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og kritiske potentiale, hvis ikke pædagogikken skal blive et instrument for de politiske
magthavere(Graf s.32ff).
Skolens almendannelse af eleverne må lede frem mod, at eleverne skal opdrages til ansvarlige borgere
i et demokratisk samfund. Klafki forstår almendannelsen som en alsidig lægmandsdannelse, for alle, i
’det almenes medium’(Klaki s.70f). Disse tre punkter svarer i hovedsagen til Schnacks tre første
punkter til bestemmelsen af almendannelsen. At almendannelsen skal være alsidig, betyder at eleven
bør udvikle alle, og forbedre flere sider af sin tilværelse som menneske. Skolen handler altså ikke
udelukkende om at udvikle de kognitive evner, men også fx de etiske, håndværksmæssige, sociale og
følelsesmæssige evner. Almendannelsen skal være en lægmandsdannelse, der gør eleven i stand til at
forholde sig til og tage stilling til samfundsmæssige spørgsmål som fremtidige borgere i et folkestyre.
Det demokratiske element ses også i og med, at dannelsen er for alle og ikke blot for eliten. For at
udvikle den enkeltes tre grundevner må undervisningen tilrettelægges, så eleven bliver konfronteret
med det, ”som angår alle mennesker i fællesskab”, nemlig ved at beskæftige sig med epoketypiske
nøgleproblemer(Graf s.34ff).
Klafki afgrænser dog ikke undervisning til udelukkende at koncentrere sig om at arbejde problem- og
løsningsorienteret med almenmenneskelige forhold eller epoketypiske nøgleproblemer. Klafki
erkender, at ikke alle ønskelige færdigheder og viden kan opnås på denne måde, men at eleverne også
må tilegne sig og øve en række instrumentelle færdigheder, såsom læsning og regning, og sekundære
dyder, såsom selvdisciplin og koncentrationsevne, uafhængigt af arbejdet med nøgleproblemer(Graf
s.40f).
Klafki nøjes ikke med at formulere de dannelsesmæssige målsætninger, som dannelsen bør sigte på,
men forholder sig også til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at være alment dannende. I
denne optik er undervisningen alment dannende, hvis der sker en dobbeltsidig åbning mellem eleven
og stoffet. Klafki inddrager i denne sammenhæng tre begreber, som skal spille sammen for at
undervisning kan karakteriseres som ægte, kategorialt dannende. Klafki taler om sammenhængen
mellem det eksemplariske, det fundamentale og det elementære princip. For Klafki er mål og indhold
tæt sammenkædet, da det konkrete indholdsvalg(der bør være struktureret i temaer eller emner) bør
kunne begrundes ud fra, hvordan det i sidste ende kan bidrage til elevernes udvikling af evnen til selvog medbestemmelse eller solidaritet(Graf s. 62f). Gennem arbejdet med et konkret indhold, der er
eksemplarisk for noget alment, skal eleven opnå en betydningsfuld(kategorial)
sammenhængsforståelse af den virkelighed, som eleven er en del af. Da dannelsesmålsætningen er
fastlagt til udviklingen af evnen til selv- og medbestemmelse, samt solidaritet, bør undervisningen
tillige pege frem mod et handlingsperspektiv. Kort sagt får undervisningsindholdet først ægte
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dannende betydning, når det særlige eksempel(indholdet) kan give eleven en fundamental forståelse
af noget elementært, som dermed kan åbne verden for eleven og eleven for omverdenen(Graf s. 72).
I forhold til tilrettelæggelsen af den konkrete undervisning foreslår Klafki at stille syv didaktiske
grundspørgsmål, der omhandler indholdets mulige eksemplariske betydning, dets nutids- og
fremtidsbetydning, samt spørgsmål angående indholdets tematiske strukturering og efterprøvelse,
dets tilgængelighed og fremstillelighed, samt den metodiske strukturering af undervisningslæringsprocessen(Klafki s.318). Det er særligt de tre første spørgsmål, der handler om at kunne
begrunde indholdet i forhold til eleven, der er interessante i forhold til denne opgave, der
koncentrerer sig om valg af mål og indhold. Hvilke almene sammenhænge, forhold, lovmæssigheder,
strukturer, modsætninger eller handlemuligheder(Klafki s.322) kan indholdet være eksemplarisk for?
Hvilken betydning kan det have for eleven nu eller i fremtiden?

VAGN OLUF NIELSENS DEFINITION PÅ HISTORIEBEVIDSTHED
I opgaven forsøger jeg at sammentænke historiebevidsthedsbegrebet med handlekompetencebegrebet
og den demokratiske dannelse. Til dette formål er det nødvendigt med en uddybning af, hvordan
historiebevidsthedsbegrebet kan tolkes. Bernard Eric Jensens udformning af
historiebevidsthedsbegrebet som ”hele samspillet mellem deres (=menneskers) fortidsfortolkning,
samtidsforståelse og fremtidsforventning” er generelt accepteret(Nielsen 2010 s.561). Jeg har dog
vurderet det hensigtsmæssigt at lægge mig op ad Vagn Oluf Nielsens forståelse af begrebet, som
”Menneskers bevidsthed om det mulige samspil mellem deres fortidstolkning, nutidsforståelse og
fremtidsperspektiv”(Nielsen 2010 s. 561), da begrebet dermed efter min mening bliver mere
handlingsrettet. Det er også valgt, da Bernard Eric Jensen efter eget udsagn har en deskriptiv-analytisk
tilgang(Jensen s.10), hvilket umiddelbart harmonerer dårligt med Klafkis og Schnacks mere kritisknormative tilgang. Jeg vil mene, at Vagn Oluf Nielsens tilgang er lettere at sammenligne med en
normativ dannelsestænkning.
Med definitionen på plads bliver det tydeligt at alle mennesker besidder historiebevidsthed, forstået
som en form for bevidsthed om, at der er et samspil/sammenhæng mellem ens forståelse af nutiden,
fortolkninger af fortiden og forventninger til fremtiden. I Vagn Oluf Nielsens forståelse bliver
historieundervisningens opgave dermed at styrke og kvalificere elevernes historiebevidsthed ved bl.a.
”at udvikle og nuancere hvert af de tre delelementer”(Nielsen 2010 s. 562). Vagn Oluf Nielsen tolker det
således, at jo større overensstemmelse der er mellem en persons tolkninger af fortiden, forståelse af
nutiden og forventninger til fremtiden, desto mere udviklet er personens historiebevidsthed(Nielsen
2010 s.574). Personens tolkninger af, hvilke drivkræfter der var afgørende for at forhold ændrede sig i
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fortiden, skal dermed være i overensstemmelse med de drivkræfter, som personen opfatter som
afgørende i personens samtid. Vagn Oluf Nielsen udtrykker det således:
”Forståelsen af nutiden og tolkningen af fortiden har i et eller andet omfang betydning for det perspektiv,
hvori vi ser fremtiden – og omvendt – og er dermed med til at afgøre, hvilke handlinger vi mener er de
mest hensigtsmæssige, for at vi kan deltage i den demokratiske proces og få indflydelse på, hvordan vi
kan bevæge os i retning af det bedst mulige liv og samfund, således som vi ser det. Udviklingen af
elevernes historiebevidsthed som historiesyn er en meget væsentlig del af deres demokratiske
dannelse.”(Nielsen 2010 s.574)

ANALYSE
Jeg anser det som nødvendigt at få afdækket demokratibegrebet i min opgave. Dette både fordi min
egen opfattelse af begrebet, har været med til at forme de spørgsmål, som jeg valgte at stille til
eleverne i min spørgeskemaundersøgelse, såvel som betydningsfuld for, hvordan jeg analyserer
empirien. Desuden er det væsentligt at få afdækket, hvad demokrati vil sige, når nu skolen skal
opdrage til demokrati.

DEMOKRATIBEGREBET
Der kan siges at herske en form for ’demokratiforvirring’ om begrebet grundet dets ideologiske
popularitet og overforbrug. Demokrati bruges som betegnelse for en række forskelligartede
styreformer. Der er i dag næsten udelukkende positive konnotationer knyttet til begrebet. Der er ingen
anden styreform, der udfordrer demokratiets dominans. At italesætte noget som demokratisk, eller
som havende demokratisk sigte, er som regel begrundelse nok i sig selv. For politikere gælder det
derfor om at få demokratibegrebet til at indeholde ens egne opfattelser af, hvordan samfundet bør
styres og få andre til at opfatte det som en legitim tolkning. Det ses ved, at selv synligt totalitære
regimer italesætter sig selv som værende demokratiske(Ross s.169). For at afdække
demokratibegrebet har jeg valgt at inddrage Alf Ross’ og Hal Kochs forskellige syn på, hvad demokrati
er. Jeg har valgt de to teoretikere, da de har haft stor indflydelse på, hvordan demokrati er blevet
opfattet på i den danske demokratidebat i tiden umiddelbart efter 2.verdenskrig, hvor demokratiet
netop fik sin dominerende position(Hansen & Sørensen s.1). Jeg anser min egen demokratiforståelse
som udsprunget af den måde demokrati opfattes og italesættes på i det danske samfund.
Jeg har tidligere redegjort for Ross og Kochs forskellige og ved første øjekast uforenelige syn på
demokratiet. Deres forskelligheder bygger på forskellige opfattelser af, hvordan virkeligheden ser ud,
om samfundet består af enkeltindivider og grupper med på forhånd givne interesser, eller ej. Jeg ser
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mit demokratisyn, som en slags syntese mellem deres. Jeg mener, at det kan lade sig gøre i og med, at
min forforståelse udspringer af de sociale og historiske sammenhænge, som både Ross’ demokratiske
institutioner og Kochs livsformsdemokrati er en del af.
Min forforståelse er præget af den danske styreforms tradition for stabile demokratiske institutioner.
Fx er grundloven grundlæggende den samme, som blev vedtaget i 1848 på trods af senere revisioner,
hvor stadig flere grupper har fået politiske rettigheder. Det formelle demokratiske styre er
karakteriseret ved forholdsvis klare ansvarsområder, tredeling af magten og en udpræget respekt for
de politiske, civile og til dels sociale rettigheder. Rettigheder der er sikret gennem grundloven og
internationale traktater. Den lange tradition for folkestyre, samt befolkningens relativt set gode
levevilkår, der er sikret igennem en høj grad af omfordeling af samfundets ressourcer, har medvirket
til den brede, folkelige opbakning til demokratiet. Berørte befolkningsgrupper har mulighed for at
opnå politisk indflydelse, idet interesseorganisationer bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Disse
specifikke og stabile institutioner, regler og procedurer ved det danske demokrati viser, at Ross’
definition på demokrati som styreform, er grundlæggende for min demokratiopfattelse, idet jeg ikke
kan forestille mig et stabilt og velfungerende demokratisk samfund uden demokratiske institutioner.
På den anden side eksisterer der også en tradition og et normativ ideal om at finde løsninger gennem
brede forlig og dialog mellem forskellige grupper i forsøget på at varetage helhedens interesser. Vi
opdrages til at diskutere gennem kritisk stillingtagen, også i forhold til flertallets meninger og
beslutninger. Denne praksis sker ikke kun inden for de formelle politiske institutioner, men også i
andre sociale sammenhænge som eksempelvis i folkeskolen. På trods af relativt stabile, politiske
institutioner er det dog også min opfattelse, at demokratiet er et foranderligt fænomen, der bliver
påvirket af pres fra omgivelserne. For øjeblikket kan det f.eks. anskues som forestillingen om
konkurrencestaten Danmark, der i globaliseringens navn skal effektivisere og optimere flest mulige
områder af samfundet mest muligt for at klare sig i konkurrencen med omverdenen. Dette sætter de
ofte noget omstændelige demokratiske procedurer og institutioner under pres for at blive mere
strømlinede. Jeg er af den opfattelse, at demokrati ikke udelukkende kan basere sig på de
demokratiske institutioner, der er kendetegnende for det repræsentative demokrati. Kochs
livsformsdemokrati er også en del af mine forforståelse, idet jeg tilslutter mig det normative ideal om
at løsninger til ’det fælles bedste’ må basere sig på en fri og livlig, folkelig debat forud, under og efter
en beslutningsproces. En beslutning i et demokrati er altid foreløbig.
Allan Dreyer Hansen og Eva Sørensen har behandlet spørgsmålet om, hvad der karakteriserer
demokrati på baggrund af diskussionen mellem Ross og Koch. For dem er det tydeligt, at hverken Ross
eller Koch ser demokratiet som en færdig eller universel model, men tværtimod som noget, der er
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blevet til igennem historiske processer. For ikke at udvande begrebet i en tid der, modsat tiden
omkring 2.verdenskrig, ikke byder på reelle, legitime alternativer til demokrati, foreslår de at
bestemme demokratiet ud fra kernebegreberne frihed, lighed og folkestyre. Disse kernebegreber må
så igen nærmere defineres ud fra de konkrete historiske forhold og de problemer som demokratiet må
forholde sig til(Hansen & Sørensen s. 24ff). I min optik virker det som en farbar vej ikke at fastlåse
demokratibegrebet i en endelig form, men tværtimod at fastholde at demokratiets indhold og grænser
er til diskussion, så længe det indebærer nogle faste, betydningsbærende kernebegreber, der sikrer, at
begrebet ikke bliver udvandet og betydningsløst.
Det er min opfattelse, at demokrati indeholder både relationelle og institutionelle elementer, der hver
især er nødvendige for at udvikle et reelt demokratisk samfund. Jeg har svært ved at forestille mig et
demokrati uden grundlæggende institutioner, som valg af politiske repræsentanter eller
grundlovssikrede rettigheder for alle borgere, men mener ligeledes, at den frie folkeligt forankrede
debat og kompromissøgende forhandlinger er normative idealer for den politiske proces. Dette
forudsætter en slags opdragelse til demokrati. Hvis livsformsdemokratiet er en væsentlig del af
demokratiet, må denne opdragelse forudsætte andet end blot oplysning om det formelle politiske
system. Opdragelsen må indbefatte et deltagelsesaspekt, hvor holdninger og meninger udveksles i en
intention om at nå frem til den bedst mulige løsning i spændingsfeltet mellem hensynet til den
enkeltes frihed og det fælles bedste.

UNDERSØGELSERNES IMPLICITTE ANTAGELSER OM DEMOKRATI
Under arbejdet med at klarlægge min egen opfattelse af demokrati er det blevet tydeligt for mig, at min
egen forståelse af hvad det betyder, at noget er demokratisk, har smittet af på de spørgsmål, som jeg
valgte at stille i min undersøgelse, samt måden jeg stillede dem på. At en del af spørgsmålene
omhandler elevernes opfattelse af samværet i klassen, udstiller at jeg opfatter demokrati i en bred
forstand, som noget der med Kochs begrebsapparat kan betegnes som livsformsdemokrati. Skolen er
for mig ikke bare demokratisk, fordi skolelovene bliver bestemt af demokratisk valgte politikere, men
må inkludere en form for medbestemmelse over dagligdagens aktiviteter til dem, der deltager i dem.
Dette må ikke mindst gælde i skolen, hvor eleverne jo grundet undervisningspligten er nødt til at
tilbringe en stor del af deres opvækst(ved mindre deres forældre har ressourcer til at
hjemmeundervise dem).
Dermed bliver det en form for samtaledemokrati, da argumenter og begrundelser for forhold og
beslutninger, der vedrører dagligdagen ikke blot kan basere sig på rene flertalsbeslutninger, men må
komme til udtryk gennem de gode argumenter i en fri debat. Derfor spørger jeg ind til elevernes
oplevelse af mulighed for at opnå medbestemmelse i undervisningen. At jeg spørger ind til elevernes
Side 16

Janus Hermann Nielsen
280704/106991

Professionsbacheloropgave i historie
Læreruddannelsen i Aarhus
Demokratisk dannelse i historieundervisningen
Foråret 2012

samfundsdeltagelse, afslører også at jeg ikke ser skolen som en ren ’læringsanstalt’, hvor formidlingen
af faktuel, værdifri viden står alene. Tværtimod ser jeg skolen som en del af samfundet, hvor
beslutninger over fælles anliggender kan træffes efter en åben diskussion, der tager hensyn til såvel
den enkeltes frihed som hensynet til det fælles bedste.
Også ICCS-undersøgelsen er lavet på baggrund af nogle implicitte antagelser af, hvad politisk dannelse
vil sige. Eleverne bliver i denne undersøgelse testet for deres viden om demokratiske forhold. Det
betyder, at de delvist fokuserer på om undervisningen om demokrati fungerer tilfredsstillende. Den
anden del af undersøgelsen omhandler elevernes værdier og holdninger til forhold, der vedrører
demokrati, samt deres forhold til aktiv eller passiv politisk deltagelse. Når værdier og holdninger skal
bruges til at måle forskellige lande mod hinanden, må elevernes svar værdisættes, således at én
holdning gives højere eller lavere score end en anden.
”… jo mere et lands elever på 8.klassetrin orienterer sig efter anerkendte og traditionelle demokratiske
normer, desto højere vil de være placeret på skalaerne. Omvendt vil lande placere sig lavere, hvis eleverne
forholder sig problematiserende og diskuterende til de udsagn, der ligger til grund for skalaerne.”(Bruun
og Lieberkind s. 12)
Det betyder, at fx danske elever placerer sig lavt på skalaerne, da de netop med udgangspunkt i deres
demokratiske holdninger er tilbøjelige til at forholde sig diskuterende til et givent tema. ICCS vægter
også elevernes nationale og patriotiske værdier og normer i deres spørgsmål, da de anser det som en
anerkendt værdi for et demokrati ”at være i stand til – og have lyst til – at identificere sig med sit eget
land”(Bruun og Lieberkind s. 16). Omvendt kunne man mene, at evnen til at stille sig kritisk over for de
til enhver tid værende magthavere, kunne være et selvstændigt mål for den demokratiske dannelse.
ICCS-undersøgelsen baserer sig altså også på implicitte antagelser om demokratiske værdier.

PRÆSENTATION OG ANALYSE AF UDVALGTE EMPIRISKE RESULTATER
Resultaterne fra min undersøgelse viser, at eleverne overvejende vurderer, at klassen har et godt
fællesskab. Enkelte elever føler sig dog ikke i særlig høj grad, som en del af det. Over 90 % af eleverne
har svaret, at deres foretrukne metode til at løse konflikter mellem elever i klassen enten er ”at
diskutere indtil det bedste argument vinder”, eller ”at stemme om det så alle bestemmer lige meget”. Det
til trods svarer næsten 35 % af eleverne, at uenigheder mellem elever i klassen normalt bliver løst, ved
at ”læreren ender med at afgøre det”. En enkelt elev forklarer uddybende: ”Vi diskuterer det, men
læreren ender alligevel med at bestemme”.
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Til sammenligning viser resultaterne i ICCS-undersøgelsen, at Danmark er placeret højest i forhold til
opfattelsen af åbenhed i klasserummet. Det tyder på, at der bliver givet plads til en fri dialog i
folkeskolen.
Min undersøgelse viser, at kun få elever i høj eller meget høj grad oplever at have mulighed for
medbestemmelse på valg af indhold og arbejdsmåder i undervisningen. Kun en enkelt elev oplever, at
det er tilfældet for valg af indholdet. Tre elever vurderer, at det er tilfældet for valg af arbejdsformer.
Kun to elever har svaret, at der slet ikke eller i mindre grad bliver brugt for meget tid på at diskutere.
Det hænger måske sammen med, at 70 % af eleverne vurderer, at læreren i høj eller meget høj grad
altid får sin vilje, hvis lærer og elever er uenige. Sammenholdt med at ingen elever oplever, at lærerne
slet ikke lytter til elevernes forslag og indvendinger, kan det tolkes som, at de oplever, at lærerne
gerne indgår i dialog med eleverne og lytter til deres indvendinger, men at de alligevel ikke opnår
medbestemmelse, da lærerne som regel får deres vilje. En elev har gjort opmærksom på, at ikke alle
lærerne er ens.
I denne sammenhæng kan det konstateres, at Danmark ligger tæt på det internationale gennemsnit i
ICCS-undersøgelsen i forhold til elevernes holdninger til værdien af kollektiv elevindflydelse på skolen.
Selvom eleverne vurderer, at der er en høj grad af åbenhed i klasserummet, oplever de altså ikke, at
åbenheden resulterer i den samme grad af indflydelse.
Med hensyn til elevernes holdninger til historie i folkeskolen kunne jeg med fordel have udformet
opgaven, så eleverne skulle prioritere mellem vigtigheden af forskellige målsætninger for
historieundervisningen. Da eleverne har svaret, at det meste er relativt vigtigt, er det svært at udlede
konkrete syn på elevernes holdninger til historieundervisning. Dog viser undersøgelsen, at eleverne
har vægtet motivation og forberedelse til fremtidig samfundsdeltagelse relativt lavere som selvstændige
formål for historieundervisningen, end forberedelse til eksamen, tilegnelse af historiske kundskaber og
øget nutidsforståelse. Generelt tyder undersøgelsen på, at eleverne ikke er særligt begejstrede for deres
egen hidtidige historieundervisning. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at ingen elever har svaret, at
deres historieundervisning i høj eller meget høj grad giver dem lyst til at beskæftige sig med historiske
spørgsmål. Over halvdelen af eleverne har svaret, at deres historieundervisning kun i mindre grad
forbereder dem til at deltage aktivt i samfundet. Det er på denne baggrund, at min interesse for
historiebevidsthedsbegrebets potentiale som fagdidaktisk rettesnor skal ses.
I undersøgelsen bad jeg også eleverne om at tage stilling til deres forventning om egen fremtidig
samfundsdeltagelse 20 år ud i fremtiden. Svarene afspejler, at en stor del af eleverne på nuværende
tidspunkt ikke forventer at deltage i særlig høj grad som aktive samfundsborgere. Det gælder hverken
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som deltagere i det etablerede politiske system, på den udenomsparlamentariske arena eller i ikkepolitiske foreninger. Svarene viser dog, at en større del af eleverne vil holde sig orienteret via
avislæsning og ved at diskutere politiske emner, samt i en eller anden grad bruge deres stemmeret.
I denne sammenhæng er der en interessant pointe fra ICCS-undersøgelsen. De danske elever placerer
sig højest i testen, hvorved de burde have særligt gode forudsætninger for at benytte sig af indirekte
og repræsentative virkemidler, da de demonstrerer et højt niveau af forståelse, analyse og fortolkning
af samfundsfaglige problemstillinger. Alligevel ligger de danske elever lavest i forhold til at have et
aktivt livssyn, da de kun i ringe grad deltager eller forventer at deltage i forskellige sociale
bevægelser(Bruun og Lieberkind s. 17ff). Undersøgelsen viser altså, at danske elever har de bedste
muligheder for at forholde sig til samfundsmæssige forhold, men samtidig er dem, der i ringest grad
benytter sig af muligheden for at deltage aktivt i samfundslivet. Undervisning om demokrati skaber
altså ikke nødvendigvis aktive, demokratiske medborgere. Empirien siger naturligvis ikke noget om,
hvorvidt eleverne rent faktisk bliver passive borgere.
I spørgeskemaet bad jeg eleverne prioritere mellem forskellige udsagn om demokrati, alt efter hvad de
syntes, var de vigtigste kendetegn på et demokratisk samfund. 9 af 23 elever havde enten ikke svaret
på denne del af spørgeskemaet eller udfyldt det på en ugyldig måde. Det tyder på, at spørgsmålene var
udformet for abstrakt og var for svære for eleverne at svare på. Jeg anser derfor ikke resultaterne fra
denne del af spørgeskemaet som brugbare.

DEMOKRATISK DANNELSE SOM CENTRALT FORMÅL FOR SKOLEN?
LOVMÆSSIG BEGRUNDELSE FRA FOLKESKOLELOVEN
”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og
demokrati.”(Folkeskoleloven § 1 stk. 3)
Hele stk. 3 i folkeskolens formålsparagraf omhandler folkeskolens forpligtelse til at forberede eleverne
til deres fremtidige liv som borgere i et demokratisk samfund. Det betyder ikke, at det er skolens
eneste opgave, men det betyder, at det er et centralt formål for skolen, som man som lærer ikke kan se
bort fra. Formuleringen indebærer såvel et forberedelsesaspekt, der vel kan tolkes som en art
oplysning om demokrati og samfund, som en påpegning af, at dagligdagen i skolen skal være præget af
værdier som åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Autoritær undervisning kan således ikke begrundes
med henvisning til formålsparagraffen - tværtimod. De enkelte fags formålsformuleringer er afpasset,
så deres eksistensberettigelse i fagplanen kan begrundes ud fra, hvordan de bidrager til folkeskolens
overordnede formål, hvortil hører opdragelse til demokrati.
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”På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges
opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer,
metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærerne og
eleverne.”(Folkeskoleloven § 18 stk. 4)
Ovenstående paragraf gør det lovpligtigt for lærerne i videst muligt omfang at samarbejde med
eleverne om fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg. Det kan karakteriseres som en
demokratisk forpligtelse for læreren, der skal sikre eleverne medbestemmelse i forhold til valg af både
mål, metoder og indhold i alle fag på alle klassetrin. Formuleringen i videst muligt omfang kan læses
som en gardering for, at det skal være undervisningsmæssigt forsvarligt, såvel som ligge inden for de
øvrige rammer som folkeskoleloven sætter. Paragraffens udformning gør det klart, at elevernes
medbestemmelse også gælder skolefaget historie.

SAMFUNDSMÆSSIG BEGRUNDELSE
Hal Koch argumenterer for, at demokrati er en aldrig tilendebragt proces, men at demokrati
tværtimod er noget, der skal kæmpes for på ny hver eneste dag. Det er altså ikke nok bare at have
opbygget nogle demokratiske institutioner, da demokrati primært skal forstås i relationer mellem
mennesker, hvor den demokratiske holdning er tilstedeværende. Således må det enkelte menneske i
dets omgang med andre mennesker virke på en demokratisk væremåde. Hal Koch formulerer det
således:
”Hvad er da demokrati?(…) Det er en tankegang, en livsform, som man først tilegner sig derved, at man
lever den igennem i det allersnævreste private liv, i forhold til familie og naboer, derefter i forholdet
udadtil i større kredse, i forholdet til landsmænd, og endelig i forholdet til andre nationer – på hvilket det
sidste punkt verden endnu ikke har set ret meget til demokratiet.”(Koch s. 12f)
En sådan demokratisk samværsform og indstilling må oplæres i skolen som en slags dannelse af
eleverne til aktive medborgere i et demokratisk samfund. Opdragelsen til demokrati kan på denne
baggrund ses som en central opgave for skolen. Empirien tyder på, at denne opgave ikke er lykkedes til
fulde. Det vil derfor være relevant at inddrage Klafkis almendannelsesteori, som eksempel på konkrete
dannelsesidealer, der kan medtænkes i planlægningen af undervisningen, så denne ikke blot retter sig
mod fagfaglige uddannelsesmål. Klafkis tre grundevner kan agere som pejlemærker, som kan lede
frem mod dannelsen af handlekompetente medborgere.

DEN FAGOPDELTE SKOLE
Wolfgang Klafki mener, at undervisningen bør tilrettelægges med det sigte, at eleverne kan udvikle
deres evner til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Dette kan ske ved, at eleverne bliver
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konfronteret og arbejder med almenmenneskelige problemstillinger og epoketypiske nøgleproblemer.
Det er en form for funktionel undervisning, hvor det er problemstillingerne, der afgør hvilke faglige
metoder og hvilket fagligt indhold, der er relevante at inddrage i arbejdet med at afdække
problemstillingen. Klafki lægger hermed op til en tværfaglig, problemorienteret undervisning. I
praksis er den danske folkeskole dog i sin grundstruktur ikke bygget op omkring løsning af tværfaglige
problemstillinger. Tværtimod er skolen af primært historiske årsager bygget op om en faginddeling,
hvor hvert fag har et afgrænset antal lektioner og hvor det faglige indhold og de faglige mål i nogen(og
stadig større) grad er centralt fastsatte. Tværfaglighed og problemorienteret arbejde er der typisk
afsat tid og ressourcer til i særlige projekt- og temauger igennem året. Et eksempel er
projektopgaveugen i udskolingen. Mange steder er disse temauger i praksis adskilt fra resten af
årsplanlægningen, som en slags alternative uger. Det tværfaglige arbejde bliver dermed ikke en
integreret del af den øvrige undervisning, selvom der lokalt mange steder givetvist arbejdes med
funktionel tværfaglighed i de enkelte klasseteams.
Skolen vil formentlig på det korte og mellemlange sigt stadig være præget af fagopdeling, hvor en stor
del af indholdet vil være bestemt af det enkelte fags teknikker, metoder og genstandsfelt. Så selv om
jeg vil mene, at skolens dagligdag i højere grad bør være organiseret efter funktionelle og
meningsgivende aktiviteter og i mindre grad efter formelle kundskabs- og færdighedsområder, vil jeg
på det korte sigt argumentere for, at dannelsesmålsætninger bliver tænkt med i tilrettelæggelsen af
undervisningen i de enkelte fag. I denne sammenhæng vil det være relevant at se på, hvordan det kan
gøres i skolefaget historie, der traditionelt har været et indholdsmættet, materialt dannende fag, hvor
formidlingen af historisk viden i sig selv har været et selvstændigt mål for undervisningen.

DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN
I formålsparagraffen for historiefaget er det primært stk. 3, der omhandler opdragelsen til demokrati:
”Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de
selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid
og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse,
analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet
viden.”
Selvom ordet demokrati ikke indgår i citatet, kan det udledes, at eleverne gennem deres
historieundervisning skal opnå en historisk bevidsthed, om at de selv og samfundet er historieskabte.
Dette skal give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres
handlemuligheder. Det kan læses som en mild omskrivning af historiebevidsthedsbegrebet, der netop
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henviser til menneskers bevidsthed om det mulige samspil mellem fortidsfortolkning(fagets
genstandsfelt), nutidsforståelse og fremtidsforventning. Med henvisningen til at
historieundervisningen skal give eleverne forudsætninger for at reflektere over deres
handlemuligheder, må det konstateres, at historieundervisningen ikke blot skal være et
samfundskonserverende fag, der hjælper den enkelte elev til at forstå sin plads i samfundet, men
tværtimod åbner op for et samfundskritisk og samfundsforandrende potentiale, idet eleven bør
reflektere over sine handlemuligheder i et demokratisk samfund, der er skabt og omskabes af
mennesker.

DISKUSSION
Spørgsmålet er nu, hvordan undervisningen i historie kan bidrage til udviklingen af elevernes
demokratiske dannelse. På hvilken måde kan undervisningen i skolefaget historie tilrettelægges, så det
kan styrke elevernes evne til at begå sig som medborgere i et demokratisk samfund, samtidig med at
faget beholder sin egenart og sit genstandsfelt?

HISTORIEUNDERVISNING OG DEMOKRATISK DANNELSE
Opdragelse til demokrati har i sagens natur elevens forhold til samfundet og elevens nutidsforståelse
og fremtidsperspektiv som omdrejningspunkt. Faget histories genstandsfelt er ligeså selvfølgeligt
fortiden. Udfordringen er altså at give studiet af fortiden en nutids- og/eller fremtidsbetydning for
eleven. Som det fremgår, er det relevant at undersøge historiebevidsthedsbegrebets mulige rolle som
omdrejningspunkt for historieundervisningen, da det netop binder bevidstheden om fortid, nutid og
fremtid sammen.
Ifølge Klafki handler det om at finde dannelsespotentialet i et muligt indhold. Historie som fag
forholder sig som nævnt til fortiden, men også til menneskets forhold til samfundet og dets
forandringer. Historieundervisningen må således grundlæggende forholde sig til menneskers
indflydelse på samfundsforandringer og omvendt. Med fagformålets ord handler det om at give dem
indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at
forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Umiddelbart giver det et godt grundlag
for at finde dannelsespotentialer i historien.
Hermed bliver historieindholdet primært udvalgt ud fra dets brugbarhed til at styrke elevernes
historiebevidsthed, ikke fordi det historiske indhold har en værdi i sig selv. Kritikere vil hævde, at det
kan føre til en form for samtidshistorie, da det i sagens natur vil være lettere at relatere nutidsnært
indhold til elevernes forståelse af nutidige samfundsforhold end historiske forhold, der ligger længere
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tilbage i historien. Det er en lødig pointe, at eleverne ikke blot skal præsenteres for den nutidsnære
historie, der umiddelbart kan bidrage til forståelsen af, hvorfor nutidige samfundsforhold er blevet til.
Lærerens opgave bliver med en lettere omskrivning af Klafkis ord at finde dannelsespotentialet i fx
oldtidens Ægypten eller antikkens Rom, der både i tid og rum kan lægge langt fra elevernes
umiddelbare erfaringshorisont og kun vanskeligt kan forklare nutidens samfundsforhold.
En mulig begrundelse kunne være, at arbejdet med fundamentalt anderledes samfund kan hjælpe med
at styrke elevernes handlekompetence, ved at de tilegner sig en indsigt i, at samfundsforhold ikke er
givne, men netop historieskabte og dermed potentielt mulige at forandre. Hermed kan
historieundervisningen få et potentielt samfundsforandrende perspektiv, i stedet for den mere
samfundskonserverende funktion, der let vil kunne blive resultatet af at arbejde med den nutidsnære
historie, hvor det er forståelsen for, hvorfor samfundet ser ud som det gør, der er det centrale.
Det er påfaldende, hvor tydelig overensstemmelse der umiddelbart er mellem Klafkis første tre
begrundelsesspørgsmål, der angår indholdets potentielle eksemplariske, nutids- og fremtidsbetydning
for eleven, og historiebevidsthedsbegrebets fokus på sammenhængen mellem elevens bevidsthed om
samspillet mellem personens fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsperspektiv. Studiet af
fortiden begrundes ud fra, hvordan det potentielt kan bidrage til elevens forståelse af sig selv som
handlende individ i samfundet enten nu eller i fremtiden, hvilket gerne skulle kunne styrke
udviklingen af elevens tre grundevner.

MÅL, INDHOLD OG METODER I HISTORIEUNDERVISNINGEN
I det foregående har jeg skitseret, hvordan historiebevidsthedsbegrebet kan fungere som
omdrejningspunkt for en historieundervisning, der søger at styrke elevernes demokratiske dannelse.
Hermed bliver det væsentligt at undersøge, hvilke konsekvenser det har for fagsynet; på
konsekvenserne for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen.
Hvis styrkelsen af elevernes historiebevidsthed er omdrejningspunkt for historieundervisningen må
konsekvensen være, at undervisningsmålene i højere grad formuleres som handlings- og
holdningsmål. Traditionelt har historieundervisningen været koncentreret om kundskabsmål.
Undervisningen må naturligvis stadig indeholde kundskabsmål, men disse må udvælges, så de kan
kvalificere elevernes historiebevidsthed. Viden i sig selv kan næppe kan tænkes at kvalificere
elevernes historiebevidsthed. At eleverne forholder sig til problematikker og tager stilling til
betydningen af historiske begivenheder er vigtigere.
Hvis historiebevidsthed er et centralt omdrejningspunkt i historieundervisningen, må det betyde, at
indholdet skal vælges ud fra dets dannelsespotentiale – dets historiebevidsthedsudvidende potentiale
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om man vil. Det betyder, at den kanonfokuserede indholdsudvælgelse og den kronologiske formidling
af historiens gang, må afløses af en mere brugsorienteret udvælgelse af indholdet. Indhold der ikke
kan begrundes med henvisning til dets dannelsespotentiale kan dårligt forsvares i et sådant
perspektiv.
Holdnings- og handlingsmål kræver, at eleverne i højere grad opnår indflydelse på undervisningen,
hvilket jo også skal finde sted i videst muligt omfang. Den udbredte brug af læsning i grundbogen og
efterfølgende løsning af opgaver kan ikke anses for hensigtsmæssig, da denne undervisningsmetode
nok kan benyttes til at videreformidle historisk viden, men næppe er egnet til at få eleven til at tage
aktiv stilling. Hvis Klafkis almendannelsesteori tages alvorligt, må det indebære, at eleverne får
mulighed for at udvikle alsidige sider af deres væsen. Ikke blot deres kognitive evner. Undervisningen
bør dermed gøre eleverne til aktive medskabere af historie ved også at inddrage fx følelsesmæssige
aspekter. Dette vil kunne opnås ved fx at lade eleverne indgå i diskussioner af almenmenneskelige,
etiske dilemmaer, som de ville skulle tage stilling til ud fra forskellige synsvinkler. En konsekvens af
solidaritet som dannelsesmålsætning må være, at eleverne ikke kun præsenteres for politisk
statshistorie, men også må arbejde med historie fra forskellige personers og gruppers perspektiver.

HISTORIEFAGET SOM UDDANNELSESPOLITISK REDSKAB
De senere års uddannelsespolitiske udvikling har haft fokus på test, evaluering og central mål- og
indholdsangivelse. For historiefagets del har det betydet flere timer og indførelse af en obligatorisk
historiekanon. På mange måder kan det ses som en revitalisering af historismen i
historieundervisningen. Indførelsen af obligatoriske kanonpunkter er blevet set som et bevidst forsøg
på at føre erindringspolitik(Pietras & Poulsen s.88). Opbygningen af den nationale
samhørighedsfølelse har været central. En betydelig del af kanonpunkterne handler i hvert fald om
den nationale identitet. Fx er 2.verdenskrig repræsenteret ved kanonpunkterne ’Augustoprør og
Jødeaktion 1943’. Begge begivenheder repræsenterer og ligger op til, at det er det danske folks
heroiske modstand mod den tyske besættelse, der skal være omdrejningspunkt for behandlingen af
2.verdenskrig. Det er næppe tilfældigt, at det ikke er ’Samarbejdspolitikken og Holocaust’, der er
overskriften. Dette fokus ville i højere grad lægge op til etiske dilemmaer, diskussion af demokrati og
stillingtagen til menneskets handlemuligheder i bestemte situationer - En mere hermeneutisk og
forståelsesorienteret historieundervisning med et tydeligt historiebevidsthedsstyrkende potentiale.
Blandt uddannelsespolitikerne er der for tiden en debat, der handler om at gøre kanonpunkterne til
valgfrit undervisningsstof. Det tegner konturerne af et brud med den historistiske skolepolitik, hvor
mål og indhold i højere grad var centralt bestemt. Måske kommer historiebevidsthed igen i højere grad
til at blive det centrale omdrejningspunkt for faget.
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Hvis historiebevidsthedsbegrebet igen bliver omdrejningspunkt for historieundervisningen, må
historieundervisningen lægge op til, at eleverne bliver præsenteret for forskellige tolkninger af
fortiden. Materialistiske udlægninger af fortiden, hvor samfundsforandringer ses som et resultat af fx
økonomiske forhold, må suppleres med idealistiske udlægninger, hvor mennesket ikke blot ses som
historieskabt, men også som historieskabende. Dette er i god overensstemmelse med
handlekompetencebegrebet, der også netop lægger vægt på, at eleverne kan tage kritisk stilling til
forskellige forhold og potentielt gøre noget ved dem. Forskellige historiesyn og tolkninger af fortiden
må præsenteres for eleverne, for at de selv kan tage stilling til udlægningerne. Historieundervisningen
bør ikke være værdifri, for så bliver den ligegyldig. Omvendt må undervisningen heller ikke blive
indoktrinerende ved at udelukkende at præsentere én udlægning af historien. En mulig udgang på
dette dilemma kan være at give eleverne redskaber til at analysere og forholde sig kritisk til forskellige
historiesyn og historieudlægninger.
Et andet punkt, der må berøres, er spørgsmålet om elevernes medbestemmelse i undervisningen, der
jo er nedfældet som et lovkrav og desuden kan opfattes som et demokratisk dannelsesideal. Jo flere
mål- og indholdsbestemmelser som der bestemmes centralt, jo mindre lokalt spillerum vil der i sagens
natur være til lærere og elever i den daglige undervisning. Hvis en del af indholdet er bestemt af
obligatoriske kanonpunkter og de overordnede faglige mål er omfattende, som det fremgår af Fælles
Mål for Historie, indsnævrer det lærerens mulighed for at give eleverne medbestemmelse på valg af
mål og indhold. Tilbage står en mulig medbestemmelse på arbejdsmåder i undervisningen, hvilket jo
også må ses i sammenhæng med det indhold, som eleverne skal præsenteres for og de læringsmål,
som de skal tilegne. I et lægmandsperspektiv, som almendannelse jo er, kan en basisfagdidaktik ikke
ukritisk overtages fra videnskabsfaget. Det afgørende må være, hvad der kan anses for at være
potentielt eksemplarisk dannende for eleven i et nutids- og fremtidsperspektiv.

KONKLUSION
I opgaven har jeg søgt at finde ud af, hvordan historieundervisningen kan bidrage til elevernes
demokratiske dannelse. Dette fokus er valgt, da opdragelse af eleverne til aktive medborgere i et
demokratisk samfund er en stor del af såvel folkeskolens formål som en del af historiefagets
begrundelse. Samtidig peger min empiri på, at et aktivt livssyn ikke kan tages for givet. Hvad denne
opdragelse i grunden indebærer, har jeg forsøgt at afdække ved at finde frem til min egen forforståelse
af demokrati. Jeg er under opgaveskrivningen kommet frem til at min forståelse af demokrati
indebærer mere end demokratiske institutioner, love og processer, men at demokrati for mig også
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indebærer en livsform – en måde at være sammen med andre mennesker på. I denne brede forståelse
af begrebet bliver demokrati en aldrig-afsluttet proces.
Igennem min empiriindsamling blev jeg opmærksom på, at mine respondenter fra min
spørgeskemaundersøgelse oplever en høj grad af åbenhed i klasserummet, men ikke reel
medbestemmelse over hverken udvælgelsen af indhold eller arbejdsmetoder i undervisningen.
Eleverne oplevede heller ikke, at deres historieundervisning forberedte dem til aktiv
samfundsdeltagelse. Eleverne havde ikke just store forventninger til deres egen fremtidige
samfundsdeltagelse, hvilket stemte overens med ICCS-undersøgelsen, der ligeledes viste, at de danske
skoleelever havde stor viden om demokrati, men en lav grad af samfundsdeltagelse i sammenligning
med andre lande.

HISTORIEUNDERVISNINGENS BIDRAG TIL ELEVERNES DEMOKRATISKE DANNELSE
Ifølge Karsten Schnack er demokrati og dannelse gensidigt afhængige. I denne sammenhæng var det
interessant at undersøge, hvordan skolen kan understøtte demokratiet ved at danne eleverne til
demokratiske medborgere. Ifølge Klafki må skolens almendannelse være en lægmandsdannelse for
alle, relatere sig til udvikling af alsidige sider af eleven og foregå i ’det almenes medium’.
Dannelsesidealerne, som al undervisning i sidste instans må søge at kvalificere, er det enkelte individs
udvikling af tre grundevner; evnerne til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Ifølge
Karsten Schnack er almendannelse det samme som demokratisk dannelse. Hermed kan
dannelsesidealet kort fortalt omsættes til udvikling af handlekompetence.
Skolens indhold må bestemmes ud fra, hvordan det kan hjælpe til at nå dannelsesidealerne. Klafkis
bud er, at lade eleverne arbejde med epoketypiske nøgleproblemer og almenmenneskelige
problemstillinger, der dermed bliver styrende for indholdsudvælgelsen. Derudover kan det være
nødvendigt at træne mere instrumentelle færdigheder og sekundære dyder, der kan være nødvendige
for at kunne arbejde med nøgleproblemerne.
Da skolen i høj grad er opdelt i fag, må en logisk konsekvens være, at dannelsesmålene skal
medtænkes i de enkelte fag. Indhold og undervisningsmetoder i det enkelte fag må altså vælges ud fra,
hvordan det kan bidrage til elevernes handlekompetence eller deres udvikling af selvbestemmelse,
medbestemmelse og solidaritet. For historiefagets vedkommende bliver begrebet historiebevidsthed
interessant, da fagets genstandsområde, fortiden, ikke i sig selv er tæt på elevernes livsverden hverken
i tid eller i rum. Hvis indholdet i historiefaget vælges ud fra dets potentiale til at kvalificere elevernes
historiebevidsthed, må faget formodes at kunne bidrage til elevernes dannelse, da indsigt i at
samfundet skabes af mennesker, kan skabe mulighed for en kvalificeret handlekompetence. Hvis en
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elev oplever en øget bevidsthed om samspillet mellem sin fortidsfortolkning, nutidsforståelse og
fremtidsforventning, må det formodes at styrke elevens handlekompetence – eller elevens aktive
livssyn, som det omtales i ICCS-undersøgelsen – og dermed elevens demokratiske dannelse.

KONSEKVENSER FOR FAGSYNET
Dette kræver dog et opgør med kanontankegangen, hvor indholdsvalget i hvert fald for 25 % af
undervisningsstoffets side har været centralt fastsat. Vel at mærke uden en eksplicit begrundelse for
de enkelte kanonpunkter. Basisfaget kan ikke være afgørende for udvælgelsen af indhold i skolefaget,
hvor eleverne, qua målene om selv-, og medbestemmelse, i højere grad må tages med på råd. Desuden
medfører en basisfagtilgang ikke umiddelbart et lægmandsperspektiv på undervisningen. Dette vil
også bevirke, at læreren vil være nødsaget til at argumentere for sine indholds- og metodevalg. Hvis
eleverne opnår reel mulighed for medbestemmelse, vil det forhåbentlig resultere i større grad af
deltagelse.
Historiefaget har traditionelt haft indholdet som omdrejningspunkt. I et almendannelsesperspektiv,
såvel som en historieundervisning, der har historiebevidsthed som omdrejningspunkt, bør eleven i
højere grad komme i fokus, når undervisningen skal planlægges. Det betyder, at undervisningen må
sigte på at kvalificere lægmandsbevidstheden ved at eleverne skal forholde sig til og tage stilling til
historiske problemstillinger og præsenteres for forskellige syn på historien. Den politiske statshistorie
kan ikke stå alene, men må suppleres af andre synsvinkler.

PERSPEKTIVERING
Jeg har fundet det hensigtsmæssigt at afrunde opgaven med et kort perspektiverende kapitel, der
forholder sig til historiefagets forhold til samfundet igennem tiden. Sigtet er først og fremmest at gøre
opmærksom på, at skolefaget historie ikke er et fag, der kan ses uafhængigt af samfundets udvikling,
men må udvikles i forhold til de krav, som samfundsudviklingen stiller. Det gælder i øvrigt i lige så høj
grad skolen som institution, der er sat i verden for at løse nogle samfundsudfordringer.
Skolefaget historie blev som selvstændigt skolefag udviklet i en periode, hvor nationalstaten Danmark
var opstået på resterne af helstaten. Efter nederlaget i 1864 og Tysklands samling få år senere var
Danmarks fremtid som stat usikker. Historieundervisningen blev næsten frem til 2.verdenskrig præget
af nationalromantiske fortællinger om heroiske danskeres bedrifter, der kunne tjene til at styrke
elevens fædrelandskærlighed og karakter. Således var datidens historieundervisningsbøger stærkt
præget af modsætningsforholdet dansk-tysk, da det var i denne modsætning den nationale egenart
blev set(Nielsen 1995s.66). Med overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund blev der stillet
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nye krav til de færdigheder, som eleverne skulle have ud af deres skolegang. De øgede krav til
kvaliteten af skolens undervisning kan spores i såvel ligestillingen mellem land- og byskoler i 1958 og i
Den Blå Betænkning et par år senere. De efterfølgende års individualisering af normer og værdier
gjorde, at skolen ikke længere kunne forsvare at danne elever til et bestemt livssyn og bestemte
holdninger, værdier og normer. I stedet måtte de gamle dannelsesidealer afløses af dannelsesidealer,
der skulle styrke den enkelte elevs muligheder for selv at tage stilling til væsentlige
livsspørgsmål(Nielsen 1995 s.10). Spørgsmålet om skolens opgave må ses i spændingsfeltet mellem
samfundets krav og hensynet til den enkeltes muligheder.
Et ensidigt blik på undervisningens emancipatoriske mulighed for den enkelte elev kan gøre læreren
blind for skolens rolle som samfundsbærende institution, der tjener til at få mennesker til at forstå sig
selv som medborgere i et demokratisk samfund – og dermed i sidste ende acceptere statens
magtudøvelse og legitimitet. For det formål tjener skolens demokratiske dannelse også! Det er ikke
kun for individets skyld, at det at modtage undervisning er formuleret som en retslig pligt. På samme
måde sigter skolens øvrige opgaver også på at sikre den enkelte elev de bedst mulige betingelser for at
opnå et godt liv, såvel som nogle produktive, loyale samfundsborgere. Disse to meget forskellige syn på
skolens formål(undervisning for individets eller samfundets skyld) anser jeg ikke nødvendigvis som
uforenelige. I praksis er muligheden for at give alle individer en potentielt frigørende undervisning
afhængig af, at fællesskabet er stærkt og stiller endog ret store ressourcer til rådighed for offentlig
undervisning.
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BILAG
SPØRGESKEMA

1. Køn
1.1

Dreng

1.2

Pige

2. Klassens fællesskab
Din oplevelse af fællesskabet i klassen.
Udsagn
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn:

I meget
høj
grad

I høj
grad

I nogen
grad

I
mindre
grad

Slet
ikke

2.1 Vi har et godt fællesskab i klassen
2.2 Der er elever, der ikke er en del af klassens
fællesskab
2.3 Jeg føler mig som en del af klassens fællesskab
2.4 Jeg har meget til fælles med mine klassekammerater
2.5 Vi er gode til at lytte til hinandens synspunkter
2.6 Det altid de samme elever, der dominerer
diskussionerne
2.7 Dem, der taber en diskussion eller afstemning,
accepterer det
2.8 Evt. uddybende kommentarer til din oplevelse af fællesskabet i klassen:

3. Konfliktløsning i klassen
Dine holdninger til konfliktløsning i klassen
Hvordan foretrækker du at løse uenigheder mellem elever
i klassen?

1.prioritet
(1 kryds)

2.prioritet
(1 kryds)

3.prioritet
(1 kryds)

3.1 Ved at diskutere indtil det bedste argument vinder
3.2 Ved at stemme om det så alle bestemmer lige meget
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3.3 Ved at læreren afgør det
3.4 Evt. uddybende kommentarer til dine holdninger til konfliktløsning i klassen:
Din oplevelse af konfliktløsning i klassen
Hvordan bliver uenigheder mellem elever i klassen normalt løst:

Svar(Kun 1 kryds)

3.5 Vi diskuterer, indtil vi er blevet enige
3.6 Vi ender med at stemme om det
3.7 Læreren ender med at afgøre det
3.8 Evt. uddybende kommentarer til din oplevelse af konfliktløsning i klassen:

4. Medbestemmelse i undervisningen
Din oplevelse af dine generelle muligheder for at få medbestemmelse i undervisningen.
Udsagn
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn:

I meget
høj
grad

I høj
grad

I nogen
grad

I
mindre
grad

Slet
ikke

4.1 Jeg kan få medbestemmelse over, hvad vi skal lave i
undervisningen (indholdet)
4.2 Jeg kan få medbestemmelse over, hvordan vi skal
arbejde i undervisningen (arbejdsformer)
4.3 Læreren giver mig plads til at sige, hvad jeg mener,
selvom han/hun er uenig med mig
4.4 Lærerne lytter til elevernes indvendinger og forslag
4.5 Hvis elever og lærer er uenige, får læreren altid sin
vilje
4.6 Der bliver brugt for meget tid på at diskutere
4.7 Evt. uddybende kommentarer til din oplevelse af medbestemmelse i undervisningen:

5. Historie
Dine holdninger til historie i folkeskolen.
Udsagn
Historieundervisningen bør:

I meget
høj grad

I høj
grad

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet
ikke
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5.1

Give mig viden om, hvad der er sket i fortiden

5.2

Give mig lyst til at beskæftige mig med historiske
spørgsmål

5.3

Hjælpe mig med at forstå, hvorfor samfundet ser ud
som det gør

5.4

Forberede mig til at deltage aktivt i samfundet

5.5

Forberede mig til min eksamen

5.6

Evt. uddybende kommentarer til dine holdninger til historieundervisning:

Din oplevelse af din historieundervisning.
Udsagn
I hvor høj grad oplever du, at din
historieundervisning:
5.7

Giver dig viden om, hvad der er sket i fortiden

5.8

Giver dig lyst til at beskæftige dig med historiske
spørgsmål

5.9

Hjælper dig med at forstå, hvorfor samfundet ser
ud som det gør

I meget
høj
grad

I høj
grad

I nogen
grad

I
mindre
grad

Slet
ikke

I
mindre
grad

Slet
ikke

5.10 Forbereder dig til at deltage aktivt i samfundet
5.11 Forbereder dig til din eksamen
5.12 Evt. uddybende kommentarer til din oplevelse af din historieundervisning:

6. Forventninger til fremtiden
Forventninger til din egen deltagelse i samfundet om 20 år.
Udsagn
Jeg forventer, at jeg om 20 år vil:

I meget
høj
grad

I høj
grad

I nogen
grad

6.1 Læse avis og diskutere politik med andre
6.2 Stemme til folketings-, europarlaments- og
kommunalvalg, samt ved folkeafstemninger
6.3 Være medlem af et politisk parti
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6.4 Være medlem af en fagforening, eller anden
interesseorganisation(fx Green Peace)
6.5 Være aktivt medlem i en ikke-politisk forening(fx en
idrætsforening eller hjælpeorganisation)
6.6 Skrive læserbreve, hvis der er noget, som jeg er
utilfreds med
6.7 Deltage i demonstrationer, hvis der er noget, som
jeg er utilfreds med
6.8 Evt. uddybende kommentarer til dine forventninger til fremtidig samfundsdeltagelse:

7. Demokratiforståelse
De følgende udsagn siger noget om, hvad demokrati er. Prioritér udsagnene efter, hvad du synes, er de
vigtigste kendetegn på et demokratisk samfund.
Udsagn
Demokrati er først og fremmest:

Vigtigst
(1
kryds)

Næst
vigtigst
(1
kryds)

7.1

En styreform, hvor borgerne vælger, hvem
der skal træffe beslutningerne

7.2

En kampplads, hvor forskellige grupper
kæmper om magten

7.3

Rettigheder, der beskytter den enkelte
borgers frihed

7.4

Alle borgeres mulighed for at deltage i
diskussioner om samfundets udvikling

7.5

En mulighed for at sikre alle borgere lige
muligheder og bekæmpe fattigdom

7.6

Evt. uddybende kommentarer til dine holdninger til demokrati:

Middel
vigtig
(1
kryds)

Næstminds
t vigtig
(1 kryds)

Mindst
vigtig
(1
kryds)
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RESULTATER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
Del 2

Klassens fællesskab - i hvor høj grad er du enig i følgende udsagn:

2.1

Vi har et godt fællesskab i klassen
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Samlet

I meget høj grad
0

2.2

2

4

6

8

10

12

14

16

Der er elever, der ikke er en del af klassens fællesskab
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jeg føler mig som en del af klassens fællesskab
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2.4

2

4

6

8

10

12

Jeg har meget til fælles med mine klassekammerater
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2.5

1

2

3

4

5

6

7

8

Vi er gode til at lytte til hinandens synspunkter
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2.6

2

4

6

8

10

Det er altid de samme elever, der dominerer diskussionerne
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2.7

2

4

6

8

10

12

14

Dem, der taber en diskussion eller afstemning, accepterer det
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

Del 3 Konfliktløsning i klassen - Hvordan foretrækker du at løse uenigheder mellem elever i klassen?
3.1-3.3: Ved at diskutere indtil det bedste argument vinder

1.prioritet
piger

2.prioritet

drenge
alle

3.prioritet
0

2

4

6

8

10

12

14

3.1-3.3: Ved at stemme om det så alle bestemmer lige meget
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1.prioritet
Piger

2.prioritet

Drenge
Alle

3.prioritet
0

2

4

6

8

10

12

3.1-3.3: Ved at læreren afgør det

1.prioritet
Piger

2.prioritet

Drenge
Alle

3.prioritet
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3.5-3.7: Hvordan bliver uenigheder mellem elever i klassen normalt løst?

Vi diskuterer, indtil vi er blevet enige
Piger

Vi ender med at stemme om det

Drenge
Alle

Læreren ender med at afgøre det
0

2

4

6

8

10

12

Del 4. Medbestemmelse i undervisningen - I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn?
4.1 - Jeg kan få medbestemmelse over, hvad vi skal lave i undervisningen (indholdet)
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj gra
0

2

4

6

8

10

12

4.2 - Jeg kan få medbestemmelse over, hvordan vi skal arbejde i undervisningen
(arbejdsformer)
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

4.3 - Læreren giver mig plads til at sige, hvad jeg mener, selvom han/hun er uenig med mig
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

4.4 - Lærerne lytter til elevernes indvendinger og forslag
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

4.5 - Hvis elever og lærer er uenige, får læreren altid sin vilje
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

4.6 - Der bliver brugt for meget tid på at diskutere
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del 5: Historie - Historieundervisningen bør:
5.1 - Give mig viden om, hvad der er sket i fortiden
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

5.2 - Give mig lyst til at beskæftige mig med historiske spørgsmål
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.3 - Hjælpe mig med at forstå, hvorfor samfundet ser ud som det gør
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.4 - Forberede mig til at deltage aktivt i samfundet
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

5.5 - Forberede mig til min eksamen
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

14

I hvor høj grad oplever du at din historieundervisning:
5.7 - Giver dig viden om, hvad der er sket i fortiden
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

Pkt. 5.8 - Giver dig lyst til at beskæftige dig med historiske spørgsmål
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

5.9 - Hjælper dig med at forstå, hvorfor samfundet ser ud som det gør
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

5.10 - Forbereder dig til at deltage aktivt i samfundet
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

14

5.11 - Forbereder dig til din eksamen
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj gra
0

2

4

6

8

10

Del 6: Forventninger til fremtiden -Jeg forventer at jeg om 20 år vil:
6.1: Læse avis og diskutere politik med andre
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

6.2: Stemme til folketings-, europarlaments- og kommunalvalg, samt ved folkeafstemninger
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

6.3: Være medlem af et politisk parti
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

12

14

6.4: Være medlem af en fagforening, eller anden interesseorganisation(fx Green Peace)
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

6.5: Være aktivt medlem i en ikke-politisk forening(fx en idrætsforening eller
hjælpeorganisation)
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

6.6: Skrive læserbreve, hvis der er noget, som jeg er utilfreds med
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Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

2

4

6

8

10

6.7: Deltage i demonstrationer, hvis der er noget, som jeg er utilfreds med
Slet ikke
I mindre grad

Piger

I nogen grad

Drenge

I høj grad

Alle

I meget høj grad
0

1

2

3

4

5

6

7

Del 7: Demokratiforståelse - Demokrati er først og fremmest:
7.1 En styreform, hvor borgerne vælger, hvem der skal træffe beslutningerne
Mindst vigtig
Næstmindst vigtig

Piger

Middelvigtig

Drenge

Næstmest vigtig

Alle

Mest vigtig
0

1

2

3

4

5

6

7

7.2 En kampplads, hvor forskellige grupper kæmper om magten
Mindst vigtig
Næstmindst vigtig

Piger

Middel vigtig

Drenge

Næstvigtigst

Alle

Vigtigst
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.3 Rettigheder, der beskytter den enkelte borgers frihed
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Mindst vigtig

Piger

Næstmindst vigtig

Drenge

Middel vigtig
Næstvigtigst

Alle

Vigtigst

Lineær (Piger)
0

1

2

3

4

5

6

7.4 Alle borgeres mulighed for at deltage i diskussioner om samfundets udvikling
Mindst vigtig
Næstmindst vigtig

Piger

Middel vigtig

Drenge

Næstvigtigst

Alle

Vigtigst
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

7.5 En mulighed for at sikre alle borgere lige muligheder og bekæmpe fattigdom
Mindst vigtig
Næstmindst vigtig

Piger

Middel vigtig

Drenge

Næstvigtigst

Alle

Vigtigst
0

1

2

3

4

5

6
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