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HISTORIEKANONEN

Illustration Roald Als, Politiken 13. November 1994 

I carry my history around with me	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Gallagher & Zahavi 2008.
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1. Problemfelt
Med VK-regeringen tiltrædelse i 2001, kom der imidlertid øget fokus på dansk historie og national 

identitet. Regeringen havde et projekt med at få defineret begreberne danskhed og nationalkultur. 

Man frygtede, at den danske kulturarv skulle gå tabt. Den litterære kanon var den første i 2004, man 

var dog ikke færdig. Derfor blev nedsat et udvalg til at lave en rapport til “Styrkelse af historie i 

folkeskolen”. Rapporten blev afleveret i 2006, og blev grundlag for den nye Fælles Mål, og ikke 

mindst den nationale historiekanon. Samtidig kom der krav om øget fokus på historisk paratviden 

og kronologisk overblik, som flere mente historiebevidsthedstankegangen havde forsømt.

 Nu seks år efter, er historiekanonen fra skoleåret  2012/13 fuldt ud implementeret  på alle 

klassetrin i folkeskolen. Jeg vil på baggrund af dette, undersøge hvordan det står til med 

historiekanonen.

 Fagbladet Folkeskolen bragte i januar en undersøgelse der fortalte hvordan henholdsvis 

historiekanonen og litteraturkanonen blev brugt af lærerne. Det viste sig at 46% af de adspurgte 

historielærere så på historiekanonen som inspirationskilde1, og altså ikke som noget de er forpligtet 

til at følge. Undersøgelsen medførte at der blev rejst  en ny debat i folketinget hvilket medførte at 

Troels Ravn (S), Lotte Rod (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Lars Dohn (EL) og Merete Riisager 

(LA) fremsatte et forslag i folketinget til ændring af brugen af kanonerne. Det skal være op til den 

enkelte folkeskolelærer, i hvilket omfang man vil følge indholdet af kanonlisterne for dansk og 

historie. 

 Er historielærernes metodefrihed indskrænket af de obligatoriske 29 kanonpunkter? Hvordan 

kan/skal historiefaget bidrage til elevernes dannelse anno 2012? Hvad skal historiebevidsthed gøre 

godt for?  Hvad er det for en tankegang der ligger bag historiekanonen, didaktisk såvel ideologisk? 

Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 

2. Problemformulering:

Hvorfor har vi en obligatorisk historiekanon? Og hvordan kan jeg som historielærer arbejde med 

elevernes historiebevidsthed inden for de givne rammer?

3. Metode
Jeg vil i denne opgave diskutere, perspektivere og problematisere den forståelse af historiefagets 

som er fremført i Fælles Mål, og som er udtrykt i historiekanonen. Jeg vil endvidere analysere de 
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gældende politisk-ideologiske faktorer, og de aktuelle pædagogiske diskurser. Jeg vil forsøge at 

redegøre for, hvad konsekvenserne af denne udvikling får for eleverne, og hvilken betydning det får 

for historielærens didaktiske overvejelser/tilrettelæggelse af undervisningen. Jeg har i denne opgave 

valgt primært at forholde mig til den norske historiedidaktiker Erik Lund, lektor i historie og 

historiedidaktik Bernard Eric Jensen samt seminarielektor Jens Pietras. Som modpol til ovennævnte 

har jeg udvalgt artikler og citater fra Bertel Haarder, Anders Holm Thomsen samt rapporten fra 

Udvalget til Styrkelse af historie I folkeskolen 2006. 

 For at beskrive det senmoderne samfund og den nationale identitet bruger jeg Johann Gottfried 

Herder, Anthony Giddens, Benedict Anderson og Thomas Ziehe.

 Min dannelsesforståelse er inspireret af Wolfgang Klafkis dannelsesteori, der danner  grundlag 

sammen med Hans Jørgen Kristensens handlekompetencebegreb. Idet disse teoretiske 

retninger har en pædagogisk målsætning om at fører til selvbestemmelse gennem ansvarlig handlen.

 Til sidst vil jeg komme med et forslag på, hvilke faktorer jeg mener, er afgørende for at styrke 

historiefaget, og hvordan jeg mener, man kan arbejde med historiekanonen så den styrker elevernes 

historiebevidsthed. Her har jeg brugt Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, til at  forklare mit 

historiesyn. 

4. Empiri
Min empiri bygger på analyse af Fælles Mål - faghæfte 4 historie, Folkeskolens formålsparagraf 

samt historiekanonen. Derudover analyserer jeg undervisningsmaterialet Historie 9 fra Gyldendal 

og Klar, parat, historie! 3. klasse fra Alinea. Desuden analyserer jeg en elevopgave hvor der er 

blevet arbejdet med den historiske fortælling fra en 8. klasse på Niels Steensens Gymnasieskole, 

hvor jeg senest var i praktik. Til sidst i opgaven bliver selve den måde at tænke fag på diskuteret, i 

forbindelse med et interview jeg har lavet med skolelederen på Nørrebro Lilleskole, hvor jeg også 

har været i praktik. Det interessante i den forbindelse er at  de har slået religion, samfundsfag og 

historie sammen til et fag under navnet kulturfag.

5. Teori
5.1 Det senmoderne samfund - skolens samfundsmæssige kontekst

Anthony Giddens

For den engelske sociolog Anthony Giddens er det det senmoderne samfund først og fremmest 

karakteriseret ved kompleksitet og konstant forandring. I Giddens’ modernitetsanalyse er der tre 

gennemgående temaer som har betydning for det sociale: Adskillelsen af tid og rum (globalisering), 
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sociale systemers udlejring (udlejring af opgaver til “nye” institutioner) og refleksivitet (at  der 

konstant stilles spørgsmål ved ny viden).2 Den øgede refleksivitet har medført, at radikal tvivl er et 

eksistensvilkår, både på institutionsniveau men også i forhold til det enkelte individ. Identitet er 

ikke længere noget man “fødes med”, men noget man som individ og institution selv må skabe 

igennem konstante til- og fravalg, således at der igennem disse valg tegnes en sammenhængende 

selvfortælling - identitet bliver altså et refleksivt projekt3 

 De opløste og værdier som den kulturelle frisættelse har ført med sig, har sat  individet i en 

situation, hvor intet  er selvfølgeligt. Ziehe peger på kontingens som et træk ved det moderne, at alt i 

princippet kunne være anderledes. Det er nu helt overladt til den enkelte selv, at skabe 

sammenhæng og mening i tilværelsen. Dette sætter gang i søgeprocesserne hos individet og især de 

unge - og betyder at man konstant må forholde sig til valg og de fravalg dette medfører. Ambivalens 

er ifølge Ziehe et andet træk ved det moderne -  friheden er både en frisættelse fra traditionens 

tvang, men betyder også tab af rodfæstelse for individerne.4 

 

5.2 Kulturbegrebet og national identitet
Det statiske eller det beskrivende kulturbegreb har rod i en forståelse af kultur som en ensartet 

størrelse, som kan beskrives udefra. “Kultur” anses her, som de værdier, ideer, normer og regler, 

som et menneske overtager fra den foregående generation, og som man forsøger (i forandret form) 

at bringe videre til den næste generation. I denne forståelse ses kultur som en afgrænset enhed der 

følger nationens grænser, man går ud fra at alle i en nationalkultur deler normer, værdier og regler.5 

 Dette syn på kultur kan man kæde sammen med Johann Gottfried Herder, som i 1770‘erne var 

med til at sætte rammerne for forestillingen om national identitet. Herder skelnede skarpt mellem 

nationen som et kulturelt fællesskab (ethos) og et politisk fællesskab (demos). Herder bruger 

begrebet Volksgeist om den “folkeånd” der ligger latent  i alle kulturer, og forbinder folk igennem 

fælles værdier: Fælles historie, fælles modersmål og fælles traditioner.6   

 I det  dynamiske eller det komplekse kulturbegreb ses kultur som den viden, betydninger og 

værdier, som mennesker forhandler inden for forskellige sociale fællesskaber. I denne forståelse er 
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kultur ikke noget man har, men noget man gør. Kultur er noget der skabes mellem mennesker og er 

altid i forandring.7

 Dette syn på kultur kan man kæde sammen med den britiske historiker og samfundsforsker 

Benedict Anderson, som slår fast at nationer og national identitet er konstruerede fænomener - 

konstrueret på et tidspunkt med et bestemt formål: 

 “National identitet er, hvad vi siger den er, ikke en observerbar essens8.”  

Med andre ord er national identitet et  kulturelt konstrueret fænomen, som er blevet til på baggrund 

af sociale og historiske processer. Anderson mener, at  national identitet kun kan karakteriseres ud 

fra hvordan fællesskabet forestilles og hvordan dette forestillede fællesskab er blevet til - med andre 

ord, hvad er det for myter det nationale fællesskab bygger på?9. 

 

5.3 Thomas Ziehe “God anderledeshed”

Ziehe mener, at skolen må bevæge sig væk fra at  undervisningen hele tiden skal tilpasses elevernes 

horisont, det som han også kalder for den rene identitets-diskurs. Det pædagogiske modsvar findes i 

god anderledeshed eller decentrering.10

Læring og god anderledeshed som undervisningsprincip, betyder ikke at man så skal begynde med 

et emnes fremmedhed og så i slutningen af timen er eleverne bekendte med emnet - læring handler 

om at ryste det eleverne synes er en selvfølgelighed. 

 “Læreropgaven i denne identitetsdiskursive periode må bestå i at stille spørgsmålstegn til 

 narrow-minded-heden ved at introducere konkurrerende og anderledes diskurser.”11 

Ziehes bud er, at man kan tilrettelægge undervisningen, så man underdeterminerer emner - og/eller 

overdeterminerer emner. Underdeterminering af et givent emne betyder, at man ikke fortæller det 

hele, men efterlader huller - store og afgørende spørgsmål lader man stå tilbage, som eleverne så 

kan udfylde. Overdeterminering betyder at  forstærke træk der er anderledes i forhold til elevernes 

forståelse af emnet (provokere).12   
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5.4 Wolfgang Klafki og den kategoriale dannelse.

Den tyske teoretiker Wolfgang Klafki afleverer i 1959 sin doktordisputats. Her har han beskæftiget 

sig med undervisningens indhold. Klafki er manden bag den kritisk-konstruktive  didaktik.  Den 

kritisk-konstruktive teori har som mål at give mennesket mulighed for selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet. 

 Klafkis formål var at gøre opmærksom, at en dannelsestænkning der kun tager udgangspunkt i 

enten den formale eller den materiale er utilstrækkelig. Derfor arbejder han i sin teori med begrebet 

kategorial dannelse, der skal gøre undervisningen eksemplarisk  og at emnerne i undervisningen skal 

knyttes til en række nøgleproblemer, der er forbundet til den senmoderne samfund. Den kategoriale 

dannelse ses som er en syntese af den formale og materiale dannelsesteori13. 

 Klafki argumenterer for at samfundet står over for en række fælles globale udfordringer, og at ser 

det som en nødvendighed at indføre den kommende generation i de fælles globale udfordringer. 

Dette er skolens opgave at indføre eleverne i disse problemstillinger og kvalificere deres 

muligheder for at handle i. 

 De materiale dannelsesteorier tager udgangspunkt i, at en kulturel og videnskabelig viden skal 

indlæres, førend individet kan betragtes dannet. Indholdet alene har en dannende effekt, imens 

processen er uden betydning. 

 De formale dannelsesteorier fokuserer på den enkelte elev og dennes vækst frem for at fokusere 

på indholdet. Det væsentlige ved dannelsen er ikke optagelsen og tilegnelsen af viden, men 

udviklingen af elevens evner og arbejdsmetoder, som for eksempel ”at lære at lære”. Indholdet er 

altså uden betydning; det er kun arbejdsformen, man arbejder med at udvikle. 

 Den kategoriale dannelsesteori søger som sagt at inddrage både den formale og materiale. Klafki 

påpeger, at for at kunne forholde os til samfundet, er det nødvendigt at vide noget om denne 

(material dannelse), men det er også en forudsætning at  have kvalificeret selve måden, hvorpå man 

tænker og forholder sig til verden (formal dannelse). Klafkis nøgleproblemer er hans bud på hvilke 

områder undervisningen skal beskæftige sig med. Det skal i øvrigt bemærkes at de syv 

problemstillinger er ikke rangordnet efter betydning.

De epokaltypiske problemstillinger

1) Fredsspørgsmålet. 2) Problematikken ved nationalstatsprincippet og problematikken ved det 

kulturspecifikke og det interkulturelle. 3) Det økologiske spørgsmål. 4) Den tekniske og industrielle 
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udvikling. 5) Den samfundsmæssigt skabte ulighed. 6) Farer og muligheder ved de nye styrings-, 

informations- og kommunikationsmedier. 7) “Jeg-Du” -oplevelser.14 

 Ved at basere undervisningen på disse vil man, ifølge Klafki, opnå at eleverne tager selvstændig 

stilling, vel at mærke hvis undervisningen i øvrigt tager hensyn til den dobbeltsidede åbning. Dette 

betyder at den vej, gennem hvilken man opnår dannelsens mål, ifølge Klafki, går gennem 

undervisning baseret på de epoketypiske nøgleproblemer.

5.5 Hans Jørgen Kristensen - handlekompetence

Ser man på folkeskolens formålsparagraf - er der både fokus på at eleverne bliver fortrolige med 

dansk kultur og historie, at det får mod på og lyst til at uddanne sig videre, men også at de: 

 “...får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” 15 

Hvordan skaber vi som skole rammerne for at eleverne tilegner sig handlekompetente, både i 

forhold til eget liv og i forhold til at kunne deltage aktivt i samfundet? I en dansk sammenhæng, har 

de danske didaktikere Karsten Schnack og Hans Jørgen Kristensen beskæftiget sig med begrebet 

handlekompetence.

 Hans Jørgen Kristensen repræsenterer i denne opgave mit bud på et dannelsesideal, som tager 

hensyn til de vilkår, vi lever under i det moderne samfund (jf. Giddens). Dannelsesidealet betegnes 

handlekompetence og er ”politisk, demokratisk dannelse”. Det en model, som beskriver området 

mellem formål (her folkeskolens formål) og praksis. Modellen bygger på politisk eller demokratisk 

dannelse. 

 Baggrunden for handlekompetence er, at eleverne skal forberedes til at deltage i et demokratisk 

samfund, både personligt  og socialt. For at de kan det, er det nødvendigt, for eleverne at have tillid 

til sig selv. Dette kræver, at de føler sig godt tilpas i klassens sociale fællesskab (dette fællesskab 

har både en værdi i sig selv og betydning for undervisning og læring). Selvtillid og tro på 

fællesskabet er ifølge Hans Jørgen Kristensen grundlaget  for de kompetencer, der skal til for at opnå 

 Men hvordan omsætter man disse pædagogiske og didaktiske overvejelser til 

undervisningspraksis? Hvis man vil have handlekompetente elever og fremtidige handlekompetente 

borgere må hele skolens organisation og dermed klassens organisation bygge på demokrati og 

handlekompetence. Det er altså ikke nok at undervise i demokrati og handlekompetence. Vi skal 

undervise med demokrati og handlekompetence. Ifølge Hans Jørgen Kristensen, skal eleverne 

udstyres med redskaber, der gør dem i stand til kritisk at tage stilling til politikken, arbejdsmarkedet 
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og hverdagslivet  - og gøre noget ved det. Dette begreb kaldes for ’handlekompetence’. Og det er 

kraftigt inspireret af det Klafki kalder Kategorial dannelse.

5.6 Historiebevidsthed

For at indkredse historiebevidsthedsbegrebet, tager jeg udgangspunkt i Bernard Eric Jensen og Erik 

Lund:  At have historiebevidsthed indgår i alle menneskers livsverden, dyrkes ikke kun i skolen og 

ingen mennesker er derfor historieløse. Derfor står historiebevidsthedsbegrebet  også i stærk 

kontrast til Bertel Haarders artikel i Kristelig Dagblad 27. marts 2005 (jf. afsnittet om idéen til 

historiekanonen) om at ungdommen var historieløse og trist uvidende. 

 Historiebevidsthed handler om hvordan mennesker bruger historie i deres hverdag16 . Der er altså 

tale om historiebevidsthed når man interesserer sig for noget fortidigt og bruger den viden til et 

andet formål. Historieundervisningen kan ikke bare isoleres til at handle om fortiden. Bernard Eric 

Jensen peger på der og to måder at anskue historie på: 1) Når man opfatter historien som noget der 

isoleret set har med fortiden at gøre.

 “Når man i dagligdagen siger til hinanden, at noget er gået over i historien, at historie er det 

 med gamle dage, eller man har en historisk ret til et eller andet, sættes der lighedstegn mellem 

 historie og fortid.”17

2) Den anden måde ser man sig selv som historieskabt og ikke mindst historieskabende. For at 

danne denne forståelse kan man ikke isoleret set på historie som fortid. 

 “Her sættes der ikke lighedstegn mellem historie og fortid, tværtimod forstås historie som en 

 proces, der omfatter fortid, nutid og fremtid.”18 

Den måde vi forstår vores nutid/samtid på, påvirker måden hvorpå vi tolker fortiden og opstiller 

forventninger til fremtiden, som igen påvirker den måde vi forstår vores samtid på.  

Historiebevidsthed eller med andre ord det at forstå sin egen historicitet en integreret del af alle 

mennesker. Vi lever alle i vores egen nutid, hvori fortiden og fremtiden er til stede som henholdsvis 

erindring og forventning. Det kan vi hverken fra eller tilvælge. Historiebevidsthed er en integreret 

del af alle mennesker. Det er værd at bemærke at  skolen kun er et af mange mulige 

”dannelsessteder” for historiebevidstheden. Den dannes og omdannes i takt med de impulser som vi 

modtager fra omgivelserne. Det betyder så, at det traditionelle materialebegreb i undervisningen må 

udvides således, at eleverne får viden og redskaber til at afkode de mange forskellige former for 
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materialer, der medvirker til at udvikle deres historiebevidsthed. Der ligger altså også i 

historiebevidsthedsbegrebet et forsøg på at tage højde for den almindelige samfundsudvikling og 

også et forsøg på at medtænke ungdomskulturen. Dette aspekt er bl.a. en af grundene til, at 

historiebevidstheden bør være central i undervisningen.

Læringssynet i historiebevidsthedsbegrebet  

Historiebevidsthedsbegrebet knytter sig til en konstruktivistisk opfattelse af viden og læring. En 

opfattelse der er baseret på forskning af Jean Piaget, Lev Vygotskij, Jerome Bruner og John 

Dewey19. Det konstruktivistiske læringssyn er baseret på, at viden konstrueres af den enkelte, idet 

den nye viden smelter sammen med den viden eleven allerede besidder. Viden vil derfor variere alt 

efter den forforståelse eleven besidder, og under hvilke omstændigheder der læres. Derfor er det 

væsentlig inden for historieundervisning tager afsæt i det, eleverne allerede har, og videreudvikler 

og kvalificere. 

 Samtidig skal det fremhæves, at viden og læring er aktivt  konstrueret. Det er influeret af dem der 

fortæller historien, hvordan historien skal erindres, den er influeret af kulturelle forskelle og rum. 

Historikeren, eller læreren og eleverne samler altså deres tolkninger af kilder og fortidige spor i en 

sammenhængende er nutidig fortælling. Det betyder at  historieundervisning ikke handler om at 

fylde fakta og viden i tomme kar (jf. tankpasserpædagogikken), men altså arbejde med historie, så 

eleverne selv kan reflektere og konstruere historisk viden. 

6. De ideologiske kampe og historiekanonen
6.1 Hvordan opstod idéen til historiekanonen?

I årene efter 1960 gennemgik folkeskolen en betydelig pædagogisk udvikling, som fik stor 

betydning for hele måden at tænke skole på. Det var ikke længere vigtigt at eleverne tilegnede sig 

kundskaber og fra at have haft  faget og stoffet i centrum i undervisningen, skulle det  nu handle om 

elevernes tilegnelse af færdigheder. Historiefaget rykkede sig derfor mod en funktion som et 

egentligt færdighedsfag i stedet for den traditionelle opfattelse af faget som et kundskabsfag. 

Formålet var at styrke de nye dannelsesidealer som samfundsforandringerne havde bragt med sig. 

Med Historie 81, blev et af hovedformålene med historieundervisningen at give eleverne en 

forståelse for historiske sammenhænge og demokratisk dannelse, hvilket indebar at eleverne skulle 

være kritiske og handleduelige samfundsborgere i det  danske demokrati. At historiefaget for alvor 

blev påvirket af de politisk-ideologiske kampe i samfundet, blev mere og mere tydeligt. Allerede tre 
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år efter Historie 81 udkom, blev den afløst af Historie 84. Ikke alene havde 1981-udgaven været 

genstand for en del debat af både faglig, pædagogisk og politisk-ideologisk art, men Danmark 

havde i mellemtiden også fået en ny regering. Fokus rettedes igen mod den objektive viden og 

kundskaber, mens dannelsesidealet og den demokratiske dannelse forblev det samme.

Historie 84

Den daværende undervisningsminister Bertel Haarder talte allerede om en kanon tilbage i firserne. 

Disse tanker udmøntedes i historiefagets læreplan Historie 84. Haarder blev dog yderligere 

inspireret af den amerikanske professor Allan Bloom der havde skrevet bogen Historien om Vestens 

intellektuelle forfald i 1986. Bloom kritiserede den moderne pædagogik for at udsætte skoleeleverne 

for en systematisk fordummelse og, at den moderne pædagogik var udtryk for en rendyrket 

værdirelativisme. Lærere havde simpelthen mistet troen på, at noget er vigtigere end andet. Haarder 

ville have at skolen skulle være et sted, hvor eleverne mødte deres fælles kulturarv20. Derfor 

nedsatte Haarder i efteråret 1992 et udvalg der skulle komme med forslag til hvordan det kunne 

sikres at alle børn og unge lærte dansk litteraturs klassikere at kende. Udvalget skulle lave såkaldte 

KUP-rapporter (kvalitetsudviklingsprojekter). Udvalget  blev hurtigt kendt som kanon-udvalget. Da 

rapporten om danskundervisningen kom i 1994, var Bertel Haarder ikke undervisningsminister 

længere. 

 Efter tamilrapporten kom i 1993 valgte den daværende konservativt ledet regering med 

statsminister Poul Schlüter i spidsen at træde tilbage. Den nye undervisningsminister var den 

radikale Ole Vig Jensen. Og han havde ikke i sinde at gennemføre forslagene fra KUP-

rapporterne21.

 Ved Historie 95 ændredes fokus sig igen i historieundervisningen i folkeskolen. Som noget nyt 

skulle det enkelte fag bidrage til ”den enkelte elevs alsidige personlige udvikling”. Hvilket var 

årsagen til at historiefaget igen fik et elevcentreret perspektiv, hvilket var en forudsætning for den 

almendannende rolle faget havde fået. Fagenes identitetsskabende og dannelsesmæssige sider blev 

dermed opprioriteret. Hvilket også fremgik af Bernard Eric Jensen, som sad med i fagudvalget. 

 “Det centrale og væsentlige er ikke længere fagligheden, men derimod historiebevidsthedens 

 dannelse og funktioner”.22 

Faget distancerede sig også fra videnskabsfaget. Der blev også indført et nyt begreb - den relative 
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kronologi, som gjorde op med den klassetrinsfikserede kronologi. Den største ændring var 

indførelsen af historiebevidsthedsbegrebet som blev omdrejningspunkt for faget.

Systemskiftet i 2001

I 2001 kom der endnu et regeringsskrifte. Et regeringsskifte der også blev kendt som et 

systemskifte.

 ”Det er udfaldet af kulturkampen, der afgør Danmarks fremtid. Ikke den økonomiske politik. 

 Ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer. Det afgørende er, hvem der får held til at 

 sætte dagsordenen i værdidebatten.23”

Således Skrev Anders Fogh Rasmussen i Weekendavisen den 17. januar 2003. Kulturkampen var en 

vigtigt del for Fogh Rasmussen og hans regering, først røg smagsdommerne og senere skulle 

folkeskolen reformeres. Regeringen hævdede at  folkeskolen i en årrække havde lagt for lidt fokus 

på faglighed og resultater. Det havde længe været højrefløjens påstand, at de danske skoler var 

elendige. Det lod regeringen nu dokumentere ved målinger efter internationale systemer. PISA 

undersøgelserne blev gjort til sandhedsvidne over tilstanden i folkeskolen. Debatten om kanonen 

blev sat i gang i 2003.

 En artikel i et årsskrift om børnelitteratur i 2003 af professor ved Center for Børnelitteratur, 

Torben Weinreich gav anledning til diskussion i det brede mediebillede. Interessen voksede og 

daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs nedsatte et udvalg, der skulle foreslå en 

litteraturkanon. Weinreich blev bedt om at træde ind i udvalget, men ville ikke, da han ikke ville 

arbejde med en kanon så længe den var vejledende og ikke bindende. Tørnæs ønskede i første 

omgang at listen kun skulle være vejledende, men den konservative kulturminister Brian Mikkelsen 

og den borgerlige presse ville det anderledes, og derfor ændrede den politiske stemning sig og listen 

skulle nu gøres obligatorisk. 

 Efter folketingsvalget i 2005 kom der en ministerrokade, og Bertel Haarder blev kirke- og 

undervisningsminister. Han ytrede begejstring for at den tidligere undervisningsminister Ulla 

Tørnæs, tog kampen for kanonen op, hvor han slap fra sin forrige periode som 

undervisningsminister24. Haarder ville nemlig gøre op med det han kaldte historieløsheden bland de 

unge. 
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  “Regeringen vil sætte ind over for historieløsheden, der præger mange unge, som i  

 skolen har dyrket projekter uden at få et tilstrækkeligt kronologisk overblik”25. 

6.2 Nye Fælles Mål 2009   

Formålet for historiefaget i folkeskolen skulle ændres. Man ændrede for første gang siden 1993 

formålet for historie. Det tidligere formål lød sådan:

 “Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet 

 og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved 

 at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende”26. 

Det nye Fælles Mål for historie skulle altså gøre op med historieløsheden. Den daværende regering 

nedsatte i den forbindelse et udvalg til styrkelse af historiefaget. Det var en del af den samlede 

strategi om at Danmark skulle have verdens bedste folkeskole27, dog med det in mente at det ikke 

måtte blive koste noget. Dertil havde regeringen også en opfattelse af at  eleverne i den danske 

folkeskole ikke havde et tilstrækkeligt overblik over Danmarkshistorien.

 “Det er regeringens opfattelse, at elever i folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad er fortrolige  m e d 

 fortællingerne fra Danmarks historie, og at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til andre 

 nationers historie. Som noget nyt vil regeringen indføre en historiekanon”28.

Formålet skulle ændres. Og de nye Fælles Mål skulle især vægte kronologi, historiske 

sammenhænge og den danske historie.

 “Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres 

 viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i 

 deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk 

 kultur og historie”29. 

Hvor altså det tidligere formål havde et dannelsesmæssigt sigte, i form af motivering af deltagelse 

til det  demokratiske samfund og styrkelsen af deres historiske bevidsthed og identitet, har de nye 

Fælles Mål et mere vidensmæssigt sigte, i form at eleverne i højere grad skal udvikle kundskaber og 

færdigheder. Hvordan udvikler man så det?

 En af løsningerne er den såkaldte historiekanon. Den skulle rumme mellem 25-40 perioder og 

begivenheder, og undervisningen skulle bygges på en absolut kronologi, det vil sige at man starter i 

Læreruddannelsen Zahle Bachelorprojekt 2012 Historie
Rasmus Thagesen 080129  

14

25 Haarder (a)
26 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/maal-for-historieundervisningen-2002-og-2009/
27 Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, s. 2
28 Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, s. 3
29 Fælles Mål 2009 - Faghæfte 4, Historie s. 3



antikken og slutter i nutiden. I den færdige historiekanon vil det altså sige fra Ertebøllekulturen til 

11. september 2011. Ertebøllekulteren i 3. klasse hvor historieundervisningen begynder, og 11. 

september i 9. klasse hvor slutmålene gælder30. For at der skulle være plads til kanonpunkterne blev 

der investeret i faget, det blev gjort til et prøvefag, og 4. og 5. klassetrin fik tillagt yderligere 30 

timer på hver af de nævnte klassetrin. Grunden til de flere timer var blandt andet at kanonpunkterne, 

som minimum skal fylde 25 procent af historieundervisningen fra 3 til 9. Klasse. 

7. Analyse 
7.1 Fra relativ til absolut kronologi.

De nye Fælles Mål har er to væsentlige ændringer i forhold til denne opgave. Den ene er skiftet  fra 

en relativ kronologi til en absolut kronologi. Det vil sige at der lægges vægt på historiens forløb 

med en absolut tidsangivelse i et fortløbende perspektiv. Dette skal ses som en afvisning af den 

relative kronologi, hvor tidsperioder og hændelser indplaceres som fikspunkter i forhold til 

hinanden i tid. Den absolutte kronologi betjener sig af fikspunkter, som placeres i forhold til 

hinanden i tid. Det vil sige at man groft sagt bliver betegnet som historieløs, hvis man ikke kan 

placere personer og begivenheder korrekt, det er også det  jeg mener man kunne kalde paratviden 

eller udenadslære. Bernard Eric Jensen kritisererede arbejdet med absolut kronologi for at det 

måske fremmer paratviden i en kronologisk rækkefølge, men hvis stoffet ikke er vedkommende og 

relevant for elever, går deres viden i glemslen. 

 “Al videnskabelig forskning peger på, at selve grundpræmissen ved den nye historiekanon er 

 aldeles forfejlet. Ideen om, at unge kan fanges af historien, når den udlægges i en fastlåst, 

 kronologisk ramme, holder simpelthen ikke31”.

7.2 Nedprioritering af historiebevidsthedsbegrebet

Den anden ændring er at  man har nemlig taget historiebevidsthedsbegrebet og flyttet det fra selve 

formålet til stk. 3. Interessant er det også at man har erstattet historiebevidsthed, med historisk 

bevidsthed. 

 Bernard Eric Jensen siger at historisk bevidsthed er en underbegreb af historiebevidsthed. 

Grundlæggende er det dog ikke så væsentlig om man bruger det ene eller andet begreb, konflikten 
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ligger i indførelsen af en kanon, samtidig med at  man stadig, dog svækket, bruger 

historiebevidsthedsbegrebet. I praksis - mener jeg dog ikke at det er noget der betyder noget for 

historielæreren. Læreren har sin fortolkningsret og vil derfor nok planlægge sin undervisning ens, 

om der står historisk bevidsthed eller historiebevidsthed. 

 Bernard Eric Jensen virker heller ikke forstyrret af det, fokus for ham, er at kanontankegangen 

ikke er forenelig med historiebevidsthedsbegrebet. 

 “Didaktisk er folkeskolens historielærere rigtigt kommer i fedtefadet. Det ene øjeblik  skal de 

 satse på en kontant topstyring af elevernes identitetsdannelse gennem en obligatorisk 

 historiekanon, i det næste skal de derimod tage eleverne med på råd i de spørgsmål, der 

 vedrører deres egen identitetsdannelse.  

 At forholde sig loyalt til disse modstridende opgaver vil være helt umuligt. Der er derfor 

 forventeligt, at historielærere fremover skal gøre op med sig selv  om, hvem de mest vil 

 solidarisere sig med - statsmagten eller deres elever. Anderledes kan det ikke være, når 

 historieundervisningen er blevet en vigtig brik i en igangværende og tilspidset kulturkamp”32.

Beslutningen har fra politisk side skabt stor debat om historiefagets formål i folkeskolen. 

Ændringen var næppe uventet efter megen kritik af folkeskolen fra visse kanter af samfundslivet. 

Tanker om, at der hos nutidens folkeskoleelever florerer en udbredt historieløshed jf. citatet 

tidligere fra Bertel Haarder33. For at folkeskolen skal komme dette til livs bør fokus rettes mod en 

større faglighed i undervisningen, menes der fra blandt andet fra Bertel Haarder. Debatten har været 

præget af en udbredt uenighed om det hensigtsmæssige i historiebevidsthedsbegrebets centrale 

position i historiefaget. Anders Holm Thomsen er en af de skarpeste kritikere af  

historiebevidsthedsbegrebet, han mener det var et skridt på vejen mod: ”..en udslettelse af historie 

som fag”34.  En udslettelse fordi det forvandler historiefaget til samtidsorientering. Dette er også et 

synspunkt der deles af fortalere for historiebevidsthedsbegrebet. Bernard Eric Jensen ser det dog 

bare som begrebets styrke. 

 “Det er en følge af, at historiebevidsthed nu står som fagets nøglebegreb et forhold, der kan 

 være med til at gøre faget mere nutidsrelevant og fremtidsrettet. Og tager man 

 udgangspunkt i begrebet ”historiebevidsthed”, giver det god mening at se historie og 

 samfundsfag i en skolesammenhæng som to sider af samme sag.”35  
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Hos Anders Holm Thomsen simplificeres historiebevidsthedsbegrebet til at handle om at fortids, 

nutids og fremtidsfortolkning kobles sammen, således at faget forvandles til samtidsorientering. 

Han mener at kronologien fordufter, og at årsag-virknings og udviklingsforhold udviskes36, når 

historiebevidsthedsbegrebet anvendes i undervisning. Han er i stedet fortaler for en 

historieundervisning, der med absolut kronologi fokuseret på fakta i fortiden. Men hvad indeholder 

historiebevidsthedsbegrebet egentlig? 

 Hvis det nu er sådan, at  historiebevidsthedens eksistens er et menneskeligt grundvilkår, er det 

altså ikke noget man kan lære. Man kan derimod tale om, at historiebevidstheden kan kvalificeres. 

Derfor skal indholdet af undervisningen vælges på en sådan måde, at undervisningen bliver 

vedkommende og perspektiverende for eleverne. Undervisningen skal altså være elevcentreret og 

det er altså formen der skal bære indholdet37. Det vigtige er at tilrettelægge en undervisning der 

fordrer at eleverne danner nogle kompetencer der kan bruges til at forstå og agere i samfundet på. 

En undervisning der er baseret  på tal, datoer, kongerækker, fakta og kanon kan nok gøre eleverne i 

stand til at huske en imponerende mængde historisk information, men det giver dem næppe de 

føromtalte kompetencer. Men det vigtige i denne sammenhæng i forhold t i l 

historiebevidsthedsbegrebet, er at historien er en konstruktion. De spørgsmål der stilles til historien, 

og de svar der gives, er afhængige af konteksten og hvem man spørger. 

 “Eleverne kan formentlig bedre forholde sig kritisk til egne og andres konstruktioner, hvis de 

 bevidstgøres om, at fortiden konstrueres og italesættes, samt om at disse italesættelser bliver 

 brugt til at retfærdiggøre, opretholde eller ændre nutidige såvel fremtidige måder at forstå og 

 indrette samfund på38”.   

Derfor skal eleverne trænes i at forholde sig kritisk til forskellige fortolkningsmuligheder, samt 

brugen af historiefortællinger, der er med til at se dem som historieskabende og ikke kun 

historieskabte. Det vil sige at alting har en oprindelse intet er uden forudsætninger. 

 Det at  se sig selv som historieskabende er at tage del i samfundet, i en tro på at ens handlinger 

kan være med til at gøre en forskel. Og derved opfatter man sig selv som medskaber af historien/

samfundet, og dermed anser man også sig selv som handlekompetent. I det er der en forståelse af at 

man kan sætte lighedstegn ved handlekompetence og at være historieskabende. 
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7.3 Hvorfor det kronologiske overblik? 

Som jeg skrev tidligere er ændringen fra den relative kronologi i de tidligere faghæfter til den 

absolutte kronologi i det nye faghæfte i følge mig en af de væsentligste ændringer. Man kan så 

diskutere om det skifte så overhovedet er sket. Jens Aage Poulsen der har siddet i rapportsudvalget 

mener man har lavet et kompromis mellem de to skoler. Man har simpelthen taget forbehold for, at 

begivenhederne skal gennemgås kronologisk. Han udtaler i samme artikel at: “der bør være plads 

til, at læreren kan inddrage punkterne, hvor det passer ind i undervisningen. 39 “

 I Fælles Mål 2009 - Faghæfte 4 er der fokus på at udvikle elevernes kronologiske forståelse. Dog 

med den in mente at man ikke nødvendigvis skal starte fra de ældste tider, for så at ende i nutiden. 

Det er dog så det man alligevel har valgt at gøre i læseplanen i samme faghæfte. Læseplanen er dog 

modsat kanonen kun vejledende. Jens Aage Poulsen peger ligeledes på at det  skal være en dynamisk 

kanon, der skal opdateres mindst hver femte år. Om dette blive tilfældet vil fremtiden vise.

 Inden for historiedidaktikken er der to konkurrerende fagsyn. Det ene fagsyn er karakteriseret af 

hvad historiedidaktikeren og lærebogsforfatteren, til en række historiematerialer til folkeskolen 

Ebbe Kühle, kalder ”det fortids-, kronologi- og kulturarvsfikserede paradigme”40. I følge dette 

fagsyn sættes der lighedstegn i mellem fortid og historie. Historiefagets overordnede og vigtigste 

mål er at udvikle en national stærk identitet. Dette fagsyn mener også at fortiden kan rekonstrueres. 

Historisk viden består primært af paratviden om begivenheder, personer og årstal. En viden 

modstandere af fagsynet, isoleret set, vil kalde meningsløs. Dette afvises dog i Fælles Mål:

 “At have et kronologisk overblik  er derfor ikke det samme som at kunne årstallene på en række 

 begivenheder. Kronologisk overblik hænger tæt sammen med udviklings og 

 sammenhængsforståelse”.41

Som redskab til udvikle denne kronologi kunne man benytte kongerækken eller en historiekanon. 

Dette fagsyn, har den absolutte kronologi som omdrejningspunkt.

 Det andet fagsyn mener ikke det historiske indhold deles ind i punkter som eksempelvis 

historiekanonen. I stedet skal det deles i emner og temaer med spørgsmål og problemstilligner. Det 

er det fagsyn der hedder den relative kronologi. Udgangspunktet er at hvert tema vælges ud fra dets 

eksemplariske værdi42. Det vil sige at undervisningen skal være vedkommende og væsentligt, og på 

den måde også elevcentreret. Fagsynet er også båret af at man opfatter historien som en konstrueret 
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orden, det betyder at historien er defineret af:

 “Den samfundsmæssige, sociale, politiske, kulturelle etc. kontekst, som historikeren er en del af, 

 og ud fra hvis betingelser han skaber historie. Et sådant historiesyn kan karakteriseres som 

 socialkonstruktivistisk og er blevet almindeligt i den periode, der af nogle beskrives som sen- 

 eller postmoderne”.43 

Dette fagsyn har været den fremherskende i fagmålene siden midthalvfemserne, indtil den tidligere 

borgerlige regering ville væk fra dette fagsyn, da man mente at eleverne ikke havde en ordentlig 

kronologisk forståelse. Man mente simpelthen at man som elev ikke har et skelet at putte sin viden 

op på.

 Jens Pietras peger i artiklen Kronologisk forståelse og overblik på at man ud fra et fagsyn og 

fortolkning af Fælles Mål kan arbejde med kanonpunkterne ud fra tre metoder. Det er henholdsvis 

Solmodellen, Sommerfuglemodellen eller en model hvor kanonpunkterne integreres i emner og 

temaer ud fra problemstillinger. 

 Hvis man benytter metoden Solmodellen, gøres hver enkelt kanonpunkt til et selvstændigt 

undervisningsemne. Arbejdet med kanonpunktet vil derfor foregå absolut  kronologisk, dernæst kan 

emnet perspektiveres. 

 “En sådan organisering af undervisningen kan billedmæssigt sammenlignes med en sol, hvor det 

 enkelte emne er undervisningens centrum, og hvorfra der så i større eller mindre grad kan 

 perspektiveres.”44

Arbejdet med Sommerfuglemodellen tager udgangspunkt i det enkelte kanonpunkt man vil 

undervise i, hvor man arbejder med de historiske forudsætninger og baggrunde. Derefter arbejder 

man fagligt med selve kanonpunktet og afslutningsvis perspektiverer man punktet og kigger på 

konsekvenserne af det. 

 Den sidste metode er en integration af kanonpunkterne i emner og temaer med problemstillinger. 

Her tager man udgangspunkt i den relative kronologi. Indholdet af undervisningen baserer sig altså 

på som tidligere nævnt, på dets eksemplariske værdi. Princippet om den eksemplariske peger på at 

den pædagogiske opgave består i at udvikle viden, der på en gang er konkret og letforståelig, men 

som på den anden side har en mere generel værdi, der kan være en øjenåbner for en mere generel 

forståelse. Metoden giver også muligheder for at arbejde med flere kanonpunkter ad gangen, og der 

åbnes op for at arbejde med emner der ikke er en del af historiekanonen, men som man som lærer 

opfatter som væsentlig og vedkommende.

Læreruddannelsen Zahle Bachelorprojekt 2012 Historie
Rasmus Thagesen 080129  

19

43 Pietras og Poulsen s. 33
44 Pietras s. 19



7.4 Kanon som et refleksivt projekt 

Kanon handler om dannelse. Ønsket bag en kanon er at eleverne i “fabrikken” folkeskolen, skal 

formes og dannes, så de kan indgå i det nationale fællesskab. Et efter min overbevisning konstrueret 

nationalt fællesskab der er skabt af kulturkonservative. For diskussionen går vel på der er en trussel 

mod et tab af den danske identitet, eller snarere en trussel mod forestillingen om én dansk identitet. 

Det er nemlig vigtigt at huske på at historieskrivning og erindringhistorie, som en kanon jo er, har et 

identitetsnært og identitetspolitisk sigte. At videregive en kulturarv herunder historiekanonen er et 

eksempel på, hvordan noget fortidigt bruges i en nutidig sammenhæng og dermed præge hvordan 

kommende generationer skal dannes og fremtidige forløb vil blive. Kanonen drejer sig ikke om 

pædagogiske virkemidler, men om at definere historien. Det drejer sig om at  den, der har held til at 

bestemme hvilken historie der skal læres, har magten til at forme samfundet, og til i en vis grad at 

bestemme hvordan eleverne opfatter sig selv og andre.

 Bernard Eric Jensen argumenterer for at man igennem historiebrug kan identitetsdanne folk. Det 

kan man jo så gøre ved kanoniseringer, men også ved at  etablere mindesmærker. Mindesmærker er 

til for at fastholde erindringen om noget fortidigt i tiden, der kommer45. Og altså ligesom kanonen 

indgår mindesmærker som en integreret del af menneskets identitetsdannende historiebrug.

 Det er i denne forbindelse, at Giddens’ analyser identitetsdannelse i det senmoderne, er 

interessant. Med Giddens begreb om identitet som et refleksivt projekt, kan man se kanonbølgen 

som et led i et forsøg på nationalidentitetsdannelse i en verden som er kompleks og foranderlig - et 

forsøg på at skabe et identitetsmæssigt fodfæste. 

8. Hvad ser jeg som god undervisning - et bud på undervisning.
Ziehe mener grundlæggende, at den kulturelle frisættelse er et positivt fremskridt46, men han er 

også bekymret for individualiseringens betydning for solidariteten/fællesskabet, samt et tab af 

nysgerrighed overfor det anderledes og fremmede:  

 “Problemet er, at disse frisættende mønstre kan blive en fælde i og med de kan forhindre én i at 

 være nysgerrig overfor ting, som ikke understøtter bestræbelserne på at finde én selv.”47 

Man kunne tro at god anderledeshed eller decentrering så ville betyde, at man som lærer må gå ud 

fra at eleverne ikke ved noget, og at det er lærerens opgave at gøre dem bekendte med det de ikke 
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ved noget om - fylde dem op  med den “rigtige” viden. Men Ziehe mener, at problemet er lige 

modsat, at  eleverne netop synes at vide at rigtig meget, bl.a. igennem deres tilgang til strømmen af 

informationer og viden. Han peger derfor på, at: 

 “En god læreres opgave bliver at ødelægge eller i det mindste ryste det, de unge opfatter 

 som selvfølgeligheder.“48  

Men vigtig er, ifølge Ziehe,  at man skal undgå at opløse ethvert undervisningsemne, så det så at 

sige “passer” til elevernes horisont. Han kommer i artiklen med et eksempel på en lærer, der i et 

forsøg på at fange elevernes interesse opløser et emne om middelalderen, så det passer til moderne 

elevers horisont: 

 “Til sidst er livet i middelalderen lige som livet i landsbyen idag.”49 

Vi skal som skole og som lærere skabe rammerne for, at eleverne kommer ud af deres selv-

refererende verden, åbne verden op - skabe nysgerrighed. peger Ziehe på kløften mellem lærernes 

og elevernes kulturelle horisont - f.eks. har de unge en modvilje mod abstrakthed/abstraktion. Det 

skaber en kløft mellem lærer og elev fordi: 

 “Det er desværre sådan, at kulturel tradition har at gøre med at tale om genstande, der ikke er 

 nærværende; der er et vist element af abstraktion forbundet med den proces, hvor man overfører 

 kulturel tradition til den næste generation.”50 

Læreren må bruge meget tid på at bygge broer mellem egen horisont og elevernes. Men hvordan 

bygges denne bro? 

    Jeg vil i det følgende give et bud på, hvilke elementer, der kan indgå i en sådan kvalificeret 

historiebevidsthed. Den gode historieundervisning kan efter min overbevisning tage udgangspunkt i 

nye oplevelser, dvs. en aktualiserende historiebrug, hvor de fortidige erfaringer søges nyttiggjort i 

en nutidig sammenhæng. Mit historiesyn er båret at historiebevidsthedstanken. Grundlæggende 

findes der to undervisnings- og læringsmæssige positioner, en vidensreproducerende og en 

vidensproducerende position. Det er vigtigt at arbejde med og i retning af en 

elevsvidensproducerende retning. Eleverne skal ikke kun kunne reproducere faktuel viden. De skal 

tilegne sig viden med henblik på brug af refleksion og perspektivering. Derfor vil jeg lade min 

undervisning styres ud fra eksemplariske, væsentlige og vedkommende emner. 

 Læreren skal træffe en række beslutninger både før, under og efter undervisningens 

gennemførelse. Til at danne grundlag for min undervisning bruger jeg Hiim og Hippes teori om den 
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didaktiske relationsmodel. Den didaktiske model er en model til planlægning og analyse af 

undervisning og læring. Den didaktiske relationsmodel handler om relationerne mellem 

elementerne: læringsforudsætninger, vurdering/evaluering, læreprocessen, indhold, mål og 

rammefaktorer. Alle elementer i modellen er afhængige i hinanden. 

 Mit undervisningsforslag afspejler ikke en bestemt lektion eller emne, men det er overordnet 

overvejelser jeg har gjort mig. Relationsmodellen afspejler altså mit historiesyn, i stedet for en 

given undervisningssituation. Dette er også denne del af opgaven hvor jeg underbygger mine tanker 

med empiri. Indholdsmæssigt har jeg kigget på nogle forskellige undervisningsmaterialer. 

Metodemæssigt har jeg arbejdet med forskellige typer opgaver i min seneste praktik, der 

karakteriser mit historiesyn. Derudover har jeg gjort mig nogle refleksioner over hvordan man 

tænker fag, efter jeg har været i praktik på Nørrebro Lilleskole, hvor jeg har et interviewet skolens 

leder, i forbindelse med den måde de tænker fag på.

 Disse tre faktorer sammenkoblet med mine teoretiske afsnit, om samfundet og de forskellige syn 

på dannelse og pædagogik. 

8.1 Hiim og Hippes relationsmodel

Målene:

Jeg betragter handlekompetence som det overordnede didaktiske mål for folkeskolen – og altså også 

som et centralt  mål for historie og tværfaglige forløb. Handlekompetence kan altså opfattes som 

skolens overstående opgave. Det vil sige at lærerne og eleverne skal overveje om et givet  forløb 

bidrager til udvikling af handlekompetence, enten i form af at eleverne opnår en dybere forståelse af 

et emne som efterfølgende eller siden hen kan danne baggrund for reflekterede og velbegrundede 

handlinger  som de som en del af undervisningsforløbet  faktisk handler i forhold til de 

problemstillinger, de har undersøgt. Det er væsentligt at  understrege at  det ikke er de konkrete 

handlinger i sig selv der er målet, det  er den kompetence eleverne udvikler, der er målet. Det vil 

sige de erfaringer elverne får med at forberede handlinger og gennemføre dem.

 Målsætningen for historiebevidsthed er om eleverne forstår de tre elementer, fortidsfortolkning, 

nutidsforståelse og fremtidsforventning. I jo højere grad eleverne er bevidste om dette samspil, des 

højere grad bliver forståelsen på sig selv og deres samtid og omverden. 

Elevernes læringsforudsætninger:

Denne kategori handler om den forståelse og færdighed eleven møder undervisningen med. Hvad er 

eleven interesseret i og hvad kan eleven. Eleverne møder historieundervisningen med forskellige 
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forforståelser. 

 Jeg mener derfor det er vigtigt, at eleverne indrages i et samarbejde omkring undervisningens 

faser. Derfor er det også essentielt at anvende undervisningsdifferentieringsprincippet, for at kunne 

fremme historiebevidstheden.  Mit historiesyn knytter sig til historiebevidsthedsbegrebet der lægger 

sig op  ad den konstruktivistiske opfattelse af viden og læring. Denne opfattelse er funderet på bl.a. 

forskning af Piaget, Vygotsky, Bruner og Dewey. Hvor man tidligere talte om at ”give” elever 

viden, som overførtes fra lærer til elever som en færdig pakke, taler man indenfor den 

konstruktivistiske opfattelse om at viden må bygges op hos den, der lærer. Viden må altså 

konstrueres af den enkelte, idet ny  viden væves sammen med den viden som individet allerede 

besidder. Undervisningen skal altså tage afsæt i, videreudvikle og kvalificere den historiebevidsthed 

eleverne allerede har. 

 Opsamlende skal det  fremhæves, at selvom viden må konstrueres af den enkelte elev og der 

tages udgangspunkt i elevernes historiebevidstheder, skal det ikke forstås som at lærerne kan læne 

sig tilbage og overlade instruktioner og undervisning til eleverne selv. Det er stadig lærerens ansvar 

at planlægge undervisning, der kvalificerer elevernes historiebevidstheder. 

Rammefaktorerne:

Denne kategori handler om de forhold, der begrænser eller gør læring mulig, det er eksempelvis 

fagmålene og læreren selv. 

 I folkeskolens formålsparagraffer (jf. bilag 1) står der at  eleverne skal forberedes til deltagelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, elevernes skal ligeledes 

have tillid til egne muligheder og på den baggrund tage stilling og handle, sagt på en anden måde, 

eleverne skal være handlekompetente.

 Det var et politisk sigte med de nye Fælles Mål, der resulterede i en historiekanon, et sigte mod 

at eleverne skulle have en bedre kronologisk forståelse, og et sigte mod en bestemt dannelse. Derfor 

blev også slået fast at  i kanon ikke var noget ved, hvis ikke den var obligatorisk gældende. Der 

skulle skabes en fælles national identitet og den danske kulturarv skulle hovedstof51. De 29 punkter 

blev obligatorisk stof, der skulle lægges vægt på den kronologiske forståelse, men der blev skrevet 

ind at man kunne arbejde med punkterne som man fandt pædagogisk forsvarligt. 
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 En anden ting der bliver lagt op til i Fælles Mål er at arbejde tværfagligt, så længe det  skaber 

sammenhængs og helhedsforståelse for eleverne. Endvidere står der at det  i 8.-9. klasse er det ofte 

relevant at arbejde tværfagligt mellem historie og samfundsfag. 

 “En række af emner med problemstillinger, der tages op i de to fag, kan kvalificeres ved 

 tværgående forløb eller blot ved et samarbejde mellem fagene.”52

Der bliver dog ikke nævnt noget om omfanget af det tværfaglige arbejde. Jeg vurderer dog den 

tværfaglige og projektorienteret undervisning, som yderst frugtbart. Men hvorfor tværfaglighed? 

Det begrunder jeg dels ud fra egen praktik, hvilket jeg vender tilbage til og dels mit udgangspunkt 

for historieundervisningen. Karsten Schnack giver i artiklen Hvorfor tværfaglighed? - en didaktisk 

analyse fem begrundelser for at arbejde tværfagligt. 

Hvorfor tværfaglighed.

Jeg har valgt at trække de væsentligste ting ud fra artiklen, og gennemgår derfor ikke alle 

punkterne. Det første punkt  handler om motivation.  At arbejde problem og emneorienteret giver 

eleverne medbestemmelse, og forhåbentlig også et større engagement. Det næste punkt jeg finder 

relevant er sammenhæng og helhed. Den fagdelte undervisning kan på mange måder give en 

atomiseret viden. Med det menes en punktopdelt undervisning, hvor der efterlyses sammenhænge 

mellem punkterne. Derfor kan en tværfaglig undervisning i eksempelvis historie og samfundsfag, 

være med til at give en større sammenhæng, i det at det givne emne belyses fra flere sider. Det 

væsentligste i artiklen er dog det sidste punkt der handler om politisk dannelse og 

handlekompetence. Schnack siger at hverken faglighed eller tværfaglighed er det vigtigste. Det 

vigtigste er at se på hvad skolens opgave er? Og lægger der vægt på den politiske dannelse og 

handlekompetence. For at tilegne sig dette, må man ifølge Schnack organisere en undervisning der 

er problemorienteret, præget af medbestemmelse og tværfaglig53 . Og medbestemmelse er afgørende 

for at eleverne får mulighed for at gøre erfaringer med at  være ansvarlige deltagere i demokratiske 

processer. 

Nørrebro Lilleskole - Kulturfag

Min anden begrundelse for at  arbejde tværfagligt kommer sig af min selvvalgte praktik. Jeg var i 

praktik på Nørrebro Lilleskole. En af grundene til at jeg valgte at være på netop den skole, hang 

sammen med at jeg fandt det interessant den måde de tænker fag på. På Nørrebro Lilleskole har 
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man nemlig ikke tre fag der hedder historie, samfundsfag og kristendom. Disse tre fag er slået 

sammen til ét fag, kulturfag. Skolen har dog Fælles Mål som det gældende for undervisningen, og 

eleverne på skolen skal også op til afgangsprøver, som en almindelig folkeskole. Disse 

afgangsprøver bliver dog trukket ud i de respektive fag, så man altså ikke går til prøve i kulturfag. I 

et interview med skolelederen Jakob Hatting, spurgte jeg ham om begrundelsen for faget kulturfag.  

 “Jeg har tit undret mig over hvordan vi fik lavet en skole der var så fagbundet som den er. Jeg 

 ved ikke, har du nogensinde hørt om John Dewey, det var ham der lavet begrebet Learning by 

 Doing. Det man glemmer er, hvad var det mandens undervisningssyn var. Den der måde at skrue 

 undervisningen sammen på hvor hans budskab er lidt ligesom Steen Larsen er: “den der gør 

 noget, lærer noget.” (Fra tidligere i interviewet, hvor Dr. Pæd. Steen Larsen bliver diskuteret ud 

 fra hans begreb om at man kan ikke lære nogen noget. Det, man kan, er at tilrettelægge 

 omstændighederne, så nogen kan lære sig noget.)(...) Og der er da ikke noget at sige til at hvis 

 det hele tiden er lærerne, hvis det hele tiden er nogen andre der skal definere hvad er det jeg skal 

 beskæftige mig med, ja så er det næsten naturlov at så er der ikke det samme engagement i det, 

 som hvis du selv får lov at bestemme.54”

Og jeg spurgte ind til problematikken i at blive undervist i kulturfag, også gå til afgangsprøve i 

historie. Og om de kan leve op til kravene. 

 “Det håber jeg da. For forudsætningen for at lave kulturfag er ikke at vi gør noget andet, end 

 det der står i fagbekendtgørelsen som indgår i faget kulturfag, det er at man samler det og laver 

 en mere sammenhængende undervisning. Målet skulle gerne være at de nåede det samme ting.  

 Så derfor tror jeg ikke at, jeg tror ikke de er på herrens mark, den vej rundt. Men jeg vil da ikke 

 ligge skjul på at vi hellere ville have at vi kunne få lov til at føre dem i eksemen i kulturfag.”55

Nu var jeg kun på skolen i 3 uger, og kan jeg ikke konkludere om det at lave kulturfag som et 

undervisningsfag i folkeskolen er det rigtige at gøre, men det jeg hører Jakob Hatting sige, ligger 

meget i tråd med Karsten Schnacks model for tværfaglighed. Og det jeg oplevede på skolen var en 

meget emnebaseret undervisning, hvor eleverne var dybt engagerede og enormt dygtige til at 

diskutere, argumentere og skabe sammenhæng og forståelse. Rent lovmæssigt tror jeg ikke det 

nogensinde bliver aktuelt med kulturfag i folkeskolen, men man kunne skabe nogen af de samme 

rammer, hvis man eksempelvis havde den samme klasse i både historie og samfundsfag.  Klafki 

vurderer i hvert fald at man er nødt til at tænke fagene sammen, hvis man vil svare på 

nøgleproblemerne.
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 “Nøgleproblemerne er nemlig i deres natur så sammensatte og komplekse, at det er nødvendigt, 

 at fagene arbejder sammen for at belyse problemstillingerne”.56 

Indholdet:

Indholdssiden handler om de kriterier for valg af indhold. Udgangspunktet for denne opgave er 

historiekanonen, og undervisning i den, derfor er mit undervisningsindhold naturligvis med 

udgangspunkt i denne. Læseplanen i Fælles Mål ligger op til at der arbejdes absolut  kronologisk 

med kanonpunkterne, men som jeg har været inde på, har man sin pædagogiske ret, til at  vurdere 

hvordan arbejdet med kanonpunkterne skal tilrettelægges, og altså også om man vil arbejde med 

relativ kronologi. For at definere hvad jeg finder relevant indholdsmæssigt, har jeg valgt at 

analysere to undervisningsmaterialer. Efter historiekanonen kom, kom undervisningsforlagene også 

med nye undervisningsmaterialer. De to undervisningsmaterialer jeg har valgt at kigge på er Alineas 

Klar, parat, historie! 3. klasse fra 2007, der er skrevet af Søren Elmerdahl Hemmingsen og Hans 

Hostrup  og det  andet jeg har kigget  på er Gyldendals Historie 9 og er skrevet af blandt andet Jens 

Aage Poulsen og er fra 2009. 

Klar, parat, historie! 3. klasse , Alinea 

Undervisningsmaterialet er en del af et sæt der består af bøger fra 3 til 9 klasse, med de samme 

forfattere på alle bøgerne. Bogen bygget absolut  kronologisk op. Først bliver der kort introduceret 

hvad historie er. 

 “Faget historie handler nemlig om, hvordan livet i virkeligheden var i gamle dage. Det er ikke 

 bare noget vi har fundet på.”57

Allerede her kan man se hvad bogen historiesyn er. At skrive at det ikke bare noget vi har fundet på,  

er meget  værdiladet. Det efterfølgende kapitel i bogen, og det første historiefaglige er kanonpunktet 

Tutankhamons grav og det sidste kapitel er Sagnet om kong Dan, der omhandler jernalderen i 

Danmark, og er en perspektivering til kanonpunktet om Kejser Augustus. Vi når altså i den første 

grundbog at arbejde med de tre kanonpunkter der er foreslået i læseplanen. Og kanonpunkterne er i 

denne bog hovedindholdet. 

 I toppen af siden er der en tidslinje så man hele tiden, kan følge med i hvordan vi rykker os 

fremad i historien, og det forekommer nærmest komisk at der på den sidste side, er en talebobbel 

med spørgsmålet “Er vi hjemme nu”, hvortil en anden talebobbel svarer “Nej, ikke helt, men nu er 
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der sommerferie. Vi ses i næste bog!58 Hvad der skal arbejdes med til næste år er i hvert fald ingen 

overraskelse. Deres historiesyn er i den grad båret af, at der er en historisk sandhed. Modsat 

historiebevidsthedsteorien og den konstruktivistiske læringsteori, der bygger på at vi er 

historieskabte men også historieskabende. De to forfattere har dog også blandet sig i den offentlige 

debat om historiefaget. 

 “I de sidste tredive år har vi haft travlt med at producere den ene historieløse afgangsklasse 

 efter den anden. Det er nu kommet til et niveau, hvor historieløsheden har bredt sig langt 

 ind også i akademiske kredse. Noget er gået galt(...) En kanon udgør således historiefagets 

 videnskabelige grundlag. Den er ikke et indgreb i lærerens metodefrihed, men er derimod 

 blot en styrkelse af  den faglighed, som skal og må tilbage i undervisningen.”59

Deres synspunkter ligger meget i tråd med den daværende regering. Og brugen af Bertel Haarders 

historieløse er netop  tilfældig. Der er tale om en traditionel tankpasserpædagogik, hvor eleven anses 

som værende et tomt kar som skal fyldes med viden. Historien er altså noget absolut der kan 

rekonstrueres, som fortalt historie.60 

 Det står samtidig også i stærk kontras til Ziehe, hvis bud er, at  man kan tilrettelægge 

undervisningen, så man underdeterminerer emner - og/eller overdeterminerer emner. 

Underdeterminering af et givent emne betyder, at man ikke fortæller det hele, men efterlader huller 

- store og afgørende spørgsmål lader man stå tilbage, som eleverne så kan udfylde. 

Overdeterminering betyder at forstærke træk der er anderledes i forhold til elevernes forståelse af 

emnet.

 Undervisningsmaterialet er et udtryk for det Klafki kalder de materiale dannelsestænkting. 

Historie 9, Gyldendal

Historie 9 er en del af serien 7-9. Modsat Klar, parat, historie! Arbejder historie 9 tematisk med 

emnerne ud fra eksemplariske emmer som Det gode liv og En hel verden? Bogen introduceres med 

at historien efterlader sig spor, og historiesynet er derfor dynamisk og er under konstant forandring. 

I arbejdet med bogen skal man selv være med til historie. Bogen indeholder nemlig en række 

forskellige kilder og spørgsmål der skal tolkes og besvares, og man er på den måde selv med til at 

formulere historien. Afsnittet slutter af med at fortælle af viden om fortiden ikke er nok, viden skal 
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nemlig også anvendes og bruges til at forholde sig til nutiden og fremtiden61. Det er altså et syn på 

historie der ligger sig op ad historiebevidsthedstankegangen. Dermed er hans historiesyn i eklatant 

modstrid med Søren Elmerdahl Hemmingsens og Hans Hostrups. Arbejde med Historie 9 lægger 

sig op ad den kategoriale dannelse, ved at eleverne tilegner sig kvalifikationer via refleksioner over 

dens relevans, samt udvikler kompetencer til at anvende disse i hverdagen. Hvis dette opnås, kan 

man tale om at eleverne vil opleve en dobbelt åbning. 

 Kanonpunktere er naturligvis også inddraget i Historie 9, men fokus er ikke på selve 

kanonpunktet. Fokus er på det givne emne, hvortil kanonpunkter kan bredes ud. Eksempelvis 

arbejde der under emnet Det gode liv, med så forskellige kanonpunkter som enevælden (statskuppet 

1660) og vikingetiden (Jellingestenen).  Historie 9 gør brug af den relative kronologi i meget høj 

grad, men der arbejdes dog også med absolut kronologi, idet at emnerne er delt ind i delemner hvor 

der arbejde absolut kronologisk, sammenfatter man delemnerne arbejdes der dog med en relativ 

kronologi.

 Undervisningsmaterialet har altså både den formale og materiale dannelse, og må altså ses som 

et udtryk for det Klafki kalder den kategorial dannelsestænkning. 

Delkonklusion

Jeg mener at historieundervisningen først og fremmest beskæftige sig med almindelige menneskers 

liv og livsvilkår, således at eleverne kan opleve forskelle og ligheder mellem deres egen og andres 

dagligdag. Derfra kan de så perspektivere deres menneske og samfundsforståelse. For at danne 

grundlag for en sådan undervisning, må den bygge på det eksemplariske princip. Udgangspunkt må 

lægge i etiske og moralske dilemmaer, som sætter elevernes eget liv i perspektiv (nutidsrelatering) 

og stiller spørgsmål til hvad eleverne selv ville have gjort (historieskabt og historieskabende). Jeg 

ser historien under konstant forandring (konstruktion). Metoden giver også muligheder for at 

arbejde med flere kanonpunkter ad gangen, og der åbnes op for at  arbejde med emner der ikke er en 

del af historiekanonen, men som man som lærer opfatter som væsentlig og vedkommende. Jeg 

mener dog samtidig det er vigtigt at præsentere eleverne for “god anderledeshed”. Eleverne 

forekommer bekendte med alt, læreren skal “ryste” de unges selvfølgeligheder. Læring er ikke at gå 

fra fremmedhed til velkendthed, men at ryste deres visheder. Eleverne skal således ikke afslutte 

historieundervisningen med en fornemmelse af at nu kan de historien, men snarere besinde sig på 

historiens åbenhed. 

 Ud fra mit synspunkt som kommende historielærer synes jeg at en undervisning baseret på 

Læreruddannelsen Zahle Bachelorprojekt 2012 Historie
Rasmus Thagesen 080129  

28

61 Historie 9, s. 7



styrkelsen af elevernes historiebevidsthed, er mest spændende og perspektivrig. Jeg ser fordele både 

for mig selv som lærer, for eleverne og også for samfundet. Derfor vil jeg ud fra min analyse af de 

to undervisningsmaterialer klart foretrække at arbejde med Historie 9 lærebogsystem.

Læreprocessen:

Dette aspekt handler om hvordan selve læringen skal foregå, dvs. Arbejdsmåder, samarbejde 

medbestemmelse og elevernes aktive deltagelse. Der er tre forskellige principper der kan bidrage til 

en succesfuld læringsproces. Medbestemmelse, oplevelsesorientering og sammenhæng mellem teori 

og praksis. 

 Det jeg vil beskrive i dette afsnit, handler om arbejdsmetoder jeg har benyttet mig af i den 

seneste praktik, og fundet særlig brugbare. I den seneste praktik var jeg på Niels Steensens 

Gymnasieskole, hvor jeg havde 8. klasse i historie, i fire uger. Emnet for undervisningen var Frihed 

og Fællesskab, og var en del af et længere forløb, min undervisning handlede om Den Kolde Krig. 

Arbejdet med emnet blev sat i gang med en forforståelsesopgave, hvor grupper sammen skulle 

udarbejde en tidslinje ud fra nogle billeder, en praktisk opgave i at skabe overblik og sammenhæng. 

Men de to opgaver jeg dybere vil beskrive fra forløbet  er en interviewopgave og dernæst en 

kontrafaktisk opgave.

Den historiske fortælling 

Interviewopgaven gik ud på at eleverne skulle interviewe en person, som kunne huske noget fra den 

kolde krigs tid. De skulle få forældre eller bedsteforældre til at  lave en fortælling om deres liv under 

den kolde krig. Det kunne være alt fra store begivenheder, til hvordan ens hverdag så ud. Opgaven 

er dermed til at gøre eleverne bevidste om deres egen hverdag. Fortællingen skulle altså være 

grobund for interviewet. 

 På bilag II ses et eksempel fra en elev. Opgave er et godt eksempel på, hvornår denne opgave 

fungerer. Jeg har i bilaget markeret, hvad jeg finder interessant. Det jeg synes er godt, er hvordan 

eleven først starter med et  undrespørgsmål, hvorefter hun beskriver, sammenligner og vurderer sin 

stedfars hverdag og oplevelser fra den kolde krig. Hun beskriver også hvad opgaven gør for hende, 

nemlig at  emnet bliver mere identitetsnært for hende, og hun får en anden forståelse af emnet end 

hvad man kan læse sig til. Arbejdet med stedfaderens fortælling vækker en interesse for emnet, i og 

med det emotionelle og ligeledes den identificerbare. Den historiske fortælling kan ligeledes:
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 “Fortællingen kan støtte eleverne i at opbygge sammenhængende forestiller eller billeder af 

 historiske forløb. Det styrker deres historiske bevidsthed og kan sætte arbejdet med kilder, der 

 ofte fokuserer på noget specifikt i tid og rum, i en historisk kontekst”.62  

Kontrafaktisk fortælling

Den anden opgave ligger der ikke noget  bilag til, der ligger kun min egen beskrivelse af forløbet. 

Opgaven er en kontrafaktisk fortælling. Det vil sige at man tager stilling til hvad der kunne være 

sket, hvis noget var gået anderledes. Det betyder ikke at opgaven går ud på at gætte, eller lære 

historie som ikke passer. Ved at  arbejde kontrafaktisk kan man blive klogere på hvad der rent 

faktisk skete, fordi præmissen er at man kender sit  emne godt. Derfor ser man også at historien ikke 

er forudbestemt, og at  mennesker havde andre valg end dem de traf. Vi mennesker har altså 

handlemuligheder. Det at arbejde kontrafaktisk er også at se mennesket som historieskabt, men og 

historieskabende. På den måde kan eleverne netop tilegne sig en dybere forståelse af et 

handlingsforløb, og øvelsen kan give udvidet  scenariekompetencer. Øvelsen er i tråd med den 

konstruktivistiske læringsteori. Man kan konkluderende sige, at jeg tilslutter mig et 

socialkonstruktivistisk læringsbegreb, som både anskuer læring som en tilegnelsesproces og 

samspilsproces – den lærende konstruerer viden og færdigheder i relationelle eller sociale 

sammenhænge.

 Den kontrafaktiske undervisning er et eksempel på det som Knud Illeris kalder akkomodativ 

læring63. I forhold til mit dannelsessyn er det kategorien akkomodativ læring, der bliver interessant. 

Denne læringstype har fokus på, at  den lærende anvender det tilegnede stof på en måde, som er 

relevant i forhold til de situationer vedkommende er i. Det vil altså sige, at  den lærende 

omstrukturerer sine mentale skemaer og aktiverer dem på en ny måde, i samspil med omverdenen.

 Jeg mener, at en opgave som denne rummer et stort potentiale, da eleverne i denne undersøgende 

og medskabende proces forholder sig til flere sider af den historiske begivenhed. Dermed får de en 

forståelse af, at historien  er en dynamisk og foranderlig størrelse. Jeg mener at det  danner grundlag 

for at eleverne udvikler kompetencer til at kunne navigere i det senmoderne samfund.

Vurdering/evaluering:

Evaluering skal forstås i forhold til både undervisningsproces og i forhold til elevernes læring. Der 

skal tage stilling til hvordan læringen skal vurderes, og hvad der skal lægges vægt på. 
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 Da PISA-undersøgelsen kom i 2005 viste det sig omkring 10.000 børn hvert år forlod skolen 

uden at kunne læse tilstrækkelig godt64. VK-regeringen placerede ansvaret på folkeskolen. Der var i 

en årrække blevet lagt for lidt vægt på faglighed og resultater65. Derfor skulle skolens undervisning 

være mere målbar og resultatorienteret. Historiekanonen kom, elevplanerne kom, og historie blev 

eksamensfag. Kanonpunkterne er obligatorisk stof, og man kan sige at det ud fra et statisk kultur/

historiesyn vil det være let at undersøge om eleverne kan det de skal, og om hvor succesfuld 

læringen er. Svaret var altså til dels den rationelle pædagogik der uddanner til at følge eller til at 

lade sig motivere af økonomiske incitamenter. Dette står altså i stærk kontrast til dannelse af den 

demokratiske handlekompetente medborger, som velfærdsstaten skulle danne66. Ove K. Pedersen 

(prof. i komparativ økonomi ved CBS) skriver i bogen konkurrencestaten at folkeskolen igennem 

den forrige regering gik fra at danne elever til velfærdsstaten, nu skulle danne til konkurrencestaten 

(han skriver dog at skiftet er ufuldendt).  

 Det handlekompetente dannelsesideal ses altså stadig i formålsparagraffen, men hvordan 

evaluerer man undervisning der ikke nødvendigvis er målbar, og som bygger på handlekompetence, 

god anderledeshed, epokale nøgleproblemer og historiebevidsthed?

 Disse begreber knytter sig til den dannelse og herunder identitet. Begreberne er til dels 

procesbegreber, der derfor kan være svære at måle og veje. En metode er dog at vurdere elevens 

arbejde ud fra Blooms videnstaksonomi. Altså en evaluering hvor læreren vurderer hvorledes eleven 

bevæger sig inden for viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og vurdering, hvilket jo også 

er de parametre man typisk vurderer ud fra til afgangsprøven. 

 Jeg forstår handlekompetence som et dannelsesideal, og netop  ideal er det væsentlige. 

Handlekompetencer er nemlig ikke en undervisningsmetode eller et  mål, der kan nås. Refleksioner, 

observationer og dialog fungerer som værktøjer til at evaluere på, at  eleven har tilegnet sig en 

handlekompetence.

9. Konklusion:
Hvorfor har vi en obligatorisk historiekanon? Og hvordan kan jeg som historielærer arbejde med 

elevernes historiebevidsthed inden for de givne rammer?67
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Historiekanonen drejer sig ikke om pædagogiske virkemidler, men om at definere historien. Det 

drejer sig om at den, der har held til at bestemme hvilken historie der skal læres, har magten til at 

forme samfundet, og til i en vis grad at bestemme hvordan eleverne opfatter sig selv og andre, og 

dermed hvordan den nationale identitet skal definere. 

 Benedict Anderson mener, at national identitet kun kan karakteriseres ud fra hvordan 

fællesskabet forestilles og hvordan dette forestillede fællesskab er blevet til - med andre ord, hvad 

er det for myter det nationale fællesskab bygger på. 

 Samtidig kan et fastsat historisk indhold kan blive problematisk at indføre samtidig med at 

eleverne skal have styrket deres historiebevidsthed. Bernard Eric Jensen peger på det skyldes, at der 

er, et modsætningsforhold imellem kanon og historiebevidsthed, som kan blive vanskeligt at 

håndtere for lærer og elev. Historiebevidsthed tager udgangspunkt i eleven og dennes livsverden. 

Kanontænkningen derimod ”trækker” historie ned over hovedet på lærer og elev, med den 

begrundelse at det er værdifuldt lige præcist  at kende til en bestemt historisk begivenhed, eller 

periode.

 Dette mener jeg er problematisk. Det historiesyn, der ligger bag kanonen, er statisk og uden blik 

for den viden man bør få ud af historien. Denne viden er ikke bare datoer, men nøglen til 

individuelle og kollektive identiteter, og en viden om hvordan verden har udviklet sig. Den tidligere 

VK- regering udviste en tro på, at der er en historie. Den består af begivenheder, der for alt i verden 

skal kunne placeres kronologisk. Jeg mener hermed ikke, at der er noget galt med kronologi og 

retningslinjer. Mit problem er at jeg ikke tror på, at man ved at udstikke en opdateret kongerække af 

begivenheder styrker elevernes forståelse af sammenhænge og udviklinger.

 Historiefaget skal nemlig være det sted hvor eleverne ikke blot lærer om historie, men også lærer 

at de selv er historie. Eleverne bliver handleduelige individer og dele af et kulturfællesskab hvis de 

tilegner sig de være- og handlemåder der ligger i det samfund hvor de lever og virker. Idet ligger 

også at læreren skal “ryste” de unges selvfølgeligheder. Læring er ikke at gå fra fremmedhed til 

velkendthed, men at ryste deres visheder. Eleverne skal således ikke afslutte historieundervisningen 

med en fornemmelse af at nu kan de historien, men snarere besinde sig på historiens åbenhed. 

10. Perspektivering - Arbejde med kanonpunkt
Hvilken historie fortæller kanonpunktet Augustoprør og Jødeaktion 1943? Og hvilken form for 

kollektiv erindring lægger kanonpunktet op til?
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Fortællingen om Augustoprøret og modstandskampen er efter min overbevisning en mytisk 

fortælling. Den fortæller om det godes kamp mod det onde. Når bevidstheden om det politiske spil, 

står i baggrunden for danskernes kamp. Modstanden og jødeaktionen er blevet det centrale del af et 

alt omfattende nationale erindringsfællesskab. 

 Få vil i dag hævde, at historie - beretninger om perioder i fortiden - er sandheden. Fortiden er jo 

forsvundet. Derfor ændrer historien om den sig. Det sker ikke kun på grund af ny viden, men fordi 

begivenhederne omfortolkes i et samspil med ens nutidsforståelse og fremtidsforventning.

 Haarder vil gøre op med, at “historien hele tiden skal relateres til nutiden, og at historien kun er 

noget værd, hvis vi kan brug den her og nu”. En kanon sikrer at borgere i en bestemt kultur og 

nation som fx den danske bliver præsenteret for de rigtige værdier med den rette kulturelle og 

historiske bevidsthed.

 Erindringer spiller en vigtigt rolle i dannelsen og omdannelsen af personlige og fælles identiteter 

og er dermed med til at fastlægge, hvad mennesker identificerer sig med og føler loyalitet overfor. 

Erindringspolitik handler om magten over erfaringerne, historierne og symbolerne og andet, som 

erindringen består af. Hvem udformer og bruger den fælles historie med et bestemt sigte? 

 Historie skrives ofte med erindringspolitisk sigte. Der skrives altså historie med det primære 

formål at fastholde, bearbejde og omdanne bestemte erindringsfællesskaber, fx det nationale 

fællesskab via danmarkshistorier. Der vil derfor fortsat være diskussion om, hvilken fortid der søges 

bevaret i erindringen – herunder i hvilken form det skal gøres.

 At arbejde med erindringspolitik og historiebrug i historieundervisningen handler om at 

undersøge forskellige aktørers produktion og anvendelse af historie samt at finde ud af, hvem der 

har tiltaget sig retten til at tolke og bruge denne. Ved at arbejde med erindringspolitik styrkes og 

kvalificeres elevernes historiebevidsthed.
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Bilag I
Folkeskolens formål

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 
der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst  til at lære mere, gør dem fortrolige med 
dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 
forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 
for at tage stilling og handle.

Stk. 3. 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.
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Bilag II
Interviewopgave - Historisk fortælling Af xx Niels Steensens Gymnasieskole 
8.c                  

At være barn under den kolde krig

Hvordan skal man sætte sig ind i det at være barn under en krig, når man ikke selv har prøvet det? 

Jeg fik meget ud af, at interviewe min stedfar, xx xx 39 år. Han har kun været et barn, da krigen var 

på dens højeste. Alligevel kan han huske nogle begivenheder. Han fortæller, at han kan huske 

sirenerne der lød hver onsdag kl. 12. Da han jo kun var et barn, syntes han ikke særlig meget om 

sirenerne, og det skræmte ham lidt. Han husker også, at han var bange for russerne og 

kommunismen. Han fulgte nogenlunde med i det der skete, og han var konstant urolig for, at 

Danmark ville blive angrebet. Under den kolde krig har man på de fleste skoler haft 

beskyttelsesrum. Mick fortæller, at  han i 1. klasse skulle øve med sin klasse at  komme så hurtigt 

som muligt ned i beskyttelsesrummet. De blev lært, at når de hørte sirenerne uden for det tidspunkt 

hvor der var øvelse, så skulle de gå ned i beskyttelsesrummet. Da han blev lidt ældre, kom han i 

militæret. På det tidspunkt var der stadig krig, så de øvede i militæret og blev forberedt på at  kæmpe 

mod russerne. Heldigvis blev han aldrig sendt ud under den kolde krig. Ud fra hvad jeg har spurgt 

ham om, opfatter jeg det som om, at dem der har levet under den kolde krig, har andre oplevelser og 

minder end alt  det, man kan læse om der er sket under den kolde krig. Jeg spurgte ham f.eks. om, 

hvad han mente, den kolde krig handlede om og der var hans svar, at det  alt i alt handlede om 

magtfordeling mellem øst og vest, balladen mellem Warszawa-pagten og NATO. Han husker 

Tyskland der bliver delt, Berlinmurens fald og blokaden af Cuba. 

Ud fra dette interview kan jeg leve mig lidt mere ind i det at være barn under den kolde krig eller 

generelt under en krig. Måske har Danmark ikke decideret været med i kamp under den kolde krig, 

men ud fra det som Mick fortæller, så kan en krig gøre meget ved et menneskes liv. Han havde jo 

dannet sig nogle tanker og holdninger, og i dag kan han se tilbage på det der sket. 

At være barn under en krig er nok også hårdt. Man bliver bange og skræmt, men samtidig er det 

også en oplevelse. Mick vil altid have et ar fra den kolde krig, og de forfærdelige begivenheder der 

er sket. Han fortæller dog, at krigen ikke betyder så meget for ham andet end, at  han altid vil huske 

nogle momenter under krigen. Folk som aldrig oplever det, som andre mennesker oplever under en 

krig, kan man ikke bare lige sætte sig ind i, men historien vil for altid bevares, og derfor er det 

vigtigt at spørge disse mennesker frem til svar. At have oplevet en krig må være grufuldt, men jeg 

tror dog, at man kommer ud af det med en håndfuld værdifulde minder. 
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Bilag III
Klar, parat, historie! - Alinea 2009
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