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Bachelorprojekt – demokratisk dannelse i faget historie 
 

Indledning. 
Jeg har i denne opgave valgt at rette mit fokusområde mod demokratisk dannelse og 

handlekompetence, som jeg vil sætte i en historiefaglig kontekst. For mig personligt er historiefaget 

det fag, jeg ser mest frem til at undervise i som færdiguddannet lærer, og det lå mig derfor naturligt 

at vælge dette fag til min bacheloropgave. Jeg mener desuden, at demokratisk dannelse særligt har 

en rolle i faget historie, og som kommende historielærer ser jeg derfor emnet som værende utrolig 

relevant for min egen fremtid. Under mit sidste praktikophold tilbragte jeg tiden på en specialskole, 

der arbejder efter de regler og mål som er sat af Undervisningsministeriet for den almindelige 

folkeskole. Under mit ophold på denne skole oplevede jeg utrolig mange interessante 

problemstillinger og perspektiver i forhold til netop dannelse og handlekompetence. Jeg er tidligere 

under min studietid på lærerseminariet stødt på teorier og diskussioner omkring demokratisk 

dannelse, og fundet det som et særligt interessant emne, men det var særligt grundet mit 

praktikophold, min interesse for emnet virkelig blev vækket. Jeg er i denne forbindelse kommet 

frem til en problemformulering lydende: I hvilket omfang er det muligt at udvikle demokratisk 

dannede elever i folkeskolen og hvilke problematikker ligger der i forhold til ideal kontra 

virkelighed? 

For bedst muligt at kunne besvare min problemformulering, vil jeg gøre brug af teori der belyser det 

ønskede emne og de begreber der knyttet til, samt gøre brug af relevant empiri der beskæftiger sig 

med samme fokus. Endvidere vil jeg også kigge på hvilken rolle demokratisk dannelse har i 

folkeskolen og historieundervisningen. Min empiri vil bestå af perspektiver fra ovennævnte 

praktikperiode, samt fra en almindelig folkeskole. I begge tilfælde vil empirien være baseret på 

observationer fra undervisning i historie samt interviews med historielærere.  

 

Metode.  
Jeg har i min opgave valgt at benytte og analysere teori fra Wolfgang Klafki, Hans Jørgen 

Kristensen og Leon Dalgas Jensen. Disse teoretikere er valgt, da jeg mener, de giver en stærk 

teoretisk vinkel i forhold til mit valgte fokusområde, analyse af min empiri samt fremadrettet mod 

et endeligt svar på min problemformulering. Desuden mener jeg, at de didaktiske, pædagogiske og 

historiefaglige perspektiver fra teorien der er inddraget i opgaven spiller fint sammen, og også 



Patrick	  Verwohlt	  Kristensen	  z110362	  

	  
4	  

herigennem giver mig mulighed for at belyse mit problemfelt med det ønskede fokus. Jeg har 

desuden valgt at beskæftige mig med Fælles Mål for historie og i nogen grad folkeskolens 

formålsparagraf. 

Den første del af min empiri er indsamlet fra to skoler igennem målrettede observationer fra 

historieundervisning med fokus på demonstration af demokratisk dannelse og handlekompetence. 

Den anden del af min empiri er indsamlet gennem interviews med historielærere fra begge skoler. 

Fokus her har været omkring elevernes evne til at udvikle demokratisk dannelse, demokratisk 

dannelse i forhold til historiefaget mm. Jeg har af respekt for skolerne, eleverne og lærerne valgt at 

fuldkommen anonymisere dem i opgaven. For yderligere detaljer se de vedlagte bilag. 

 

Teori. 
I dette afsnit vil jeg behandle og diskutere teori særligt omhandlende demokratisk dannelse og 

handlekompetence. Jeg vil desuden kigge på hvilken rolle demokratisk dannelse har i faget historie 

samt folkeskolen som helhed. 

 

Demokratisk dannelse i folkeskolen. 

Danmark er som bekendt et demokratisk land. Dette skal ikke kun ses i forhold til det politiske 

system, men er derimod et udtryk for, at det danske samfund er præget af og lever efter 

demokratiske værdier. Nogle af disse værdier er bl.a. med til at sikre befolkningen retten til 

medbestemmelse, personlig frihed, ytringsfrihed og religionsfrihed. Et demokratisk samfund skal 

desuden være præget af respekt og empati med sine medmennesker. Løsninger skal kun tages efter 

grundig dialog, hvor alle sagens perspektiver bliver belyst. Dette skal sikre, at alle holdninger bliver 

taget til overvejelse, og dermed er der større mulighed for, at den endelige løsning tilgodeser alle 

samfundets facetter. Demokrati handler dog ikke bare om rettigheder og muligheder, men også om 

det ansvar og forpligtelser som kræves i forhold til disse. Evnerne til at indgå i et demokratisk 

samfund er ikke medfødt og skal derfor læres videre til de nye generationer. I folkeskolens 

formålsparagraf §1 stk.3 lyder således ”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.” (http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-

Maal/Folkeskolens-formaalsparagraf) Det er med dette stykke tydeligt at se, at i hvert fald en del af denne 

opgave er tilfaldet folkeskolen. Som det står skrevet, er det folkeskolens opgave at forberede 

eleverne til de demokratiske pligter. Det vil sige, at det ikke er et mål, at eleverne mestrer dette til 
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perfektion, når de går ud af niende klasse. Måden dette skal gøres på er ved at sikre, skolens 

hverdag bærer præg af de demokratiske værdier. Tanken er, at eleverne tilegner sig disse 

kompetencer og derigennem dannelsen på baggrund af, at den hverdag de møder i skolen fungerer 

demokratisk.  (Dalgas Jensen i Binderup, 2012) Historiker og lektor Leon Dalgas Jensen 

understøtter denne påstand. Han mener, at dette er forudsætning for, at eleverne kan udvikle deres 

eget værdigrundlag. Ifølge ham er menneskets personlige værdigrundlag en nødvendig 

forudsætning for demokratisk deltagelse. Et værdigrundlag kan betegnes som et sæt af 

fundamentale værdier og holdninger, hvilke er centrale for ens egen person, og de ting man finder 

essentielle f.eks. i en politiske sammenhæng. Folkeskolen skal derfor være præget af ligeværd, 

ytringsfrihed og åndsfrihed, da eleverne på baggrund af dette kan udfolde sig selv og lære af 

hinanden gennem værdibaserede diskussioner. (Dalgas Jensen i Binderup, 2012) 

  

Dannelse ifølge Wolfgang Klafki. 

Når man taler om dannelse kan man skelne mellem to begreber, almendannelse og dannelse. 

Dannelse kan forklares som ”… en proces, hvor individet skaber sig selv og medskaber sine 

livsvilkår i  uimponeret og nysgerrig konfrontation med en mangfoldig virkelighed.” (Wolfgangs 

Klafkis dannelsesteori s.33 nederst) Da dette er en proces, betyder det, at det er noget aktivt. 

Dannelse betragtes som en proces uden slutning. Med dette menes der, at individet udvikler sig hele 

tiden f.eks. i forhold til dennes samfunds- og kulturforståelse. Det er bl.a. disse ting der bidrager til 

individets dannelse. Almendannelse kan forklares på følgende måde: ”Almendannelse reserveres 

således til den statslige organiserede skoles bidrag til individets dannelse.” (Wolfgangs Klafkis 

dannelsesteori s.33 nederst) Dette vil sige, at almendannelse er det som skolen skal bidrage med i 

forhold til elevernes individuelle udvikling af dannelse. Indholdet af dette er ens for alle elever, men 

det er elevens personlige udvikling der afgør resultatet hos den enkelte.  

 

En teoretiker der har beskæftiget sig med begrebet dannelse, er Wolfgang Klafki. Klafki kan 

betegnes som tilhørende den kritisk-konstruktive didaktik. Hans teorier tager udgangspunkt i den 

åndsvidenskabelige pædagogik og de tanker omkring dannelse som hører til her. Han så dette felt 

med et mere kritisk blik og forsøgte at gøre teorierne mere brugbare i praksis. Hans teorier arbejder 

også meget med elevernes kognitive færdigheder, da de således er nødvendigt for eleverne, at 

kunne forestille sig forskellige scenarier og konflikter  samt forståelse af disse. Han mener ikke, at 

det ene og alene er didaktikkens opgave at oplyse den udøvende, men at den også skal bidrage til 
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udviklingen af en humaniseret skole.	   (Klafki,	   2004) Nogle af de punkter der kendetegner den 

åndsvidenskabelige pædagogiks tilgang, hvori Klafkis tanker stammer fra er;  

-‐ Den åndsvidenskabelige pædagogik hører under den hermeneutiske videnskab og forsøger 

at forstå, hvorfor vores samfund og levevis ser ud som det gør, og hvorfor vi foretager de 

handlinger, som vi gør. 

-‐ Mål- og indholdsdimensionen er et af de centrale problemfelter som der bliver arbejdet med. 

Dannelsens mål og indhold – hvilket vil sige undervisningen – bestemmes ud fra den 

historiske kontekst man befinder sig i. Dette vil sige, at undervisningen skal bestemmes ud 

fra ”åndelige og samfundsmæssige magtkonfrontationer”, hvilket kan forstås som 

eksisterende samfundsmæssige og moralske konflikter.  

-‐ Staten har ansvaret for den almendannende undervisning. 

-‐ Elevernes nutid og fremtid skal tilgodeses samtidigt. Dette betyder, at undervisningen skal 

være meningsfuld for både den livssituation eleverne er i på nuværende tidspunkt og den 

fremtid de går i møde.   

-‐ Den teoretiske didaktik eller det videnskabelige indhold skal være brugbar viden som er 

relevant i forhold til praksis. Den skal sammen med den pædagogiske praksis give eleverne 

viden om praksis til brug i praksis. Eleverne skal kunne bruge den viden, de får til noget 

konkret. 

-‐ Almendidaktikken hører til i alle skoleformer, klassetrin og fagdidaktikker. Det enkelte fags 

fagvidenskab kan ikke alene rumme fagdidaktikken, da den ikke indeholder nogle 

pædagogiske aspekter. Derfor skal fagdidaktikken udvikles i feltet mellem fagvidenskaben 

og almendidaktikken for at kunne lykkes optimalt. (Klafki, 2004) 

 

En af de grundlæggende stammer omkring dannelse er demokratiet. Det er vigtigt, dannelse stræber 

efter de demokratiske værdier, og at samfundet er udstyret efter disse. I denne sammenhæng kan 

man bl.a. nævne personlig frihed (valg af religion, politiske holdninger, erhverv osv.) og 

medbestemmelse (udtrykke sin egen mening og derigennem udvikle samfundet osv.) For at 

samfundet kan magte denne opgave, er borgerne derfor nødt til at være klar til demokratiet og til de 

rettigheder og krav der stilles til dem. Som tidligere nævnt er dannelse en individuel proces 

tilhørende det enkelte menneske. For at en person er ordentligt dannet, skal denne ifølge Klafki ”… 

udvikle alle, og forbedre flere, sider af den menneskelige tilværelse (kognitive, moralske, æstetiske, 

praktiske dimensioner)” (Wolfgang Klafkis dannelsesteori s.37 øverst) I denne sammenhæng peger 
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han på følgende tre kompetencer som en dannet person skal være i besiddelse af; selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet.  

-‐ Selvbestemmelse skal forstås som den enkeltes stillingtagen omkring sin egen person. 

Heriblandt hører individets evne til at danne sine egne holdninger omkring 

samfundsmæssige, etiske og kulturelle problemstillinger, samt dennes valg af erhverv og 

religion.  

-‐ Medbestemmelse er evnen til at indgå og bidrage til samfundets udvikling vedrørende 

samfundsmæssige, politiske og kulturelle problemstillinger. I et demokrati har alle mulighed 

for at udtrykke deres mening, og det er nødvendigt tager denne mulighed til efterretning og 

gør det til sit eget ansvar at få det gjort. 

-‐ Set i forhold til de to første punkter er solidaritet evnen til at sørge for, at alle får mulighed 

for udvikling af disse to. I denne forbindelse tænkes der mest på undertrykte og/eller 

underprivilegerede mennesker. Det hører også til, at man skal kunne sætte sig i andres sted 

og forstå deres situation og holdninger.  

 

Almen dannelse skal være for alle mennesker i et samfund. Det skal ikke kun være majoriteten som 

den almene dannelse retter sig mod men derimod alle samfundets grupper. Samtidig skal den 

almene dannelse, arbejde med konflikter og problemstillinger som har en relevans på tværs af 

grupperinger og generationer, så de favner hele samfundet. Den almene dannelse har desuden til 

opgave at oplyse og beskæftige sig med alle menneskets interesser og evner. Dette skal både ses i 

forhold til politik, etik og erhverv. Det skal undgås, at den almene dannelse stræber efter et specifikt 

ønske eller henseende f.eks. fra politisk side. Sker det, er der ikke længere tale om almen dannelse, 

men dannelse rettet mod et særligt mål. (Klafki, 2004) 

 

Klafki peger på en interessant teori vedrørende indholdet af undervisningen i folkeskolen. Som 

nævnt ovenfor skal undervisningen beskæftige sig med problemstillinger som vedrører alle 

mennesker i et samfund. Dette kalder han for ”det almenes medium”. Han har opstillet en række 

nøgleproblemer som lever op til det krav. Det er igennem arbejdet med nøgleproblemer af denne 

karakter, at eleverne kan tilegne sig dannelse og udvikle selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet. Disse punkter indeholder bl.a. diskussioner omkring menneskets ansvar og skyld i 

forhold til naturen og klimaforandringer, samfundsuligheder f.eks. vedrørende køn, sociale og 

økonomiske klasser samt indfødte og indvandrere. Et andet punkt er vedrørende forholdet mellem 
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industrilande og udviklingslande. Dette kan ses i forhold til industrilandenes ansvar over for 

udviklingslandenes fremtid. Nøgleproblemerne skal være relevante for den tid, vi lever i, og målet 

er ikke at finde en faktisk løsning, men derimod processen og diskussionen. Det er i denne 

sammenhæng at eleverne – ved at opleve forskellige perspektiver, fakta og handlinger – forstår 

problemet fuld ud og udvikler sin egen holdning. Ved at opleve alle sider af konflikten, bliver 

slutresultatet for eleven ikke manipuleret. Hvis man kun oplever et enkelt perspektiv, og dette bliver 

fremført som den eneste sandhed, får det stor indflydelse på, hvad elevens udbytte i sidste ende vil 

være. Han er derfor modstander af, at man som lærer henter sit materiale direkte fra et bogsystem i 

det pågældende fag. Det vil føre til ”videnskabscentrering”. Undervisningens indhold vil ikke blive 

nuanceret, men derimod følge det perspektiv bogsystemet udtrykker. Al undervisning bør kræse om 

diskussioner i samme stil med hans opstillede nøgleproblemer. Det er kun ved tilegnelsen af 

”instrumentale færdigheder”, det er tilladt at gå ud over dette. De instrumentale færdigheder 

rummer grundlæggende praktiske færdigheder som at kunne læse, skrive og regne samt elevens 

evne til at udvikle selvdisciplin, koncentrationsevne og arbejdsmorale. (Klafki, 2004) 

 

Gennem arbejdet med nøgleproblemerne peger Klafki desuden på fire færdigheder, som enhver elev 

bør tilegne sig. Dette omhandler elevens evne til kritik af både sig selv og andre. Eleven skal 

forholde sig undrende og spørgende over de argumenter denne møder, samt over for egne 

holdninger og argumenter. Eleven skal være i stand til at argumentere for egne synspunkter på 

fornuftig vis, så denne giver mening i diskussioner. Det er nødvendigt at være i besiddelse af 

empati. Dette vil sige, at være i stand til at sætte sig i andres sted og forstå deres perspektiv. Det 

nytter ikke noget, at man stædigt og blindt holder fast i egne holdninger uden at kalkulere for, at 

andres holdninger kan give mening. Til sidst er det vigtigt, at eleven er i stand til at tænke i 

sammenhænge. Det betyder, at eleven skal være i stand til at forbinde tanker og holdninger med 

noget konkret. Disse færdigheder skal grundlæggende være med til at udvikle eleverne, så de er klar 

til at deltage i et demokratisk samfund. I denne sammenhæng hører respekt for sine medmenneskers 

meninger og følelser, ansvar for de rettigheder, muligheder og forpligtelser der gør sig gældende for 

en borger i et demokratisk samfund, samt træne dem i at danne egne holdninger til 

samfundsmæssige problemstillinger og handle ud fra disse. 
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Handlekompetence. 

I tæt forbindelse med demokratisk dannelse kan begrebet handlekompetence nævnes. 

Handlekompetence skal ses som en oversigt over, hvilke kvaliteter en borger i et demokratisk 

samfund skal være i besiddelse af for at kunne deltage i dette. Som tidligere nævnt er det en del af 

folkeskolens opgave at forberede dets elever til demokrati, og at folkeskolens virke af samme grund 

skal leve efter de demokratiske værdier. Derfor synes handlekompetence også relevant i denne 

sammenhæng. En af dem der har arbejdet med dette begreb er Hans Jørgen Kristensen. Han har 

sammenfattet 7 kompetencemål, som han mener tilsammen er genstand for handlekompetence. 

Kompetencemålene omhandler elevernes evne til at lære at undersøge, analysere og forstå nutiden 

og de væsentlige udviklingstendenser der er på nuværende tidspunkt. De skal være i stand til at tage 

stilling til egne og andres værdier og diskutere på baggrund af disse, og på et højere plan forholde 

sig til udviklingen og eksisterende magtforhold gældende værdier. Eleverne skal kunne undersøge 

og forstå, hvilke muligheder de aktivt har for at ændre den eksisterende samfundsudvikling gennem 

samtale og forhandling. Den ønskede viden og færdigheder skal baseres på, at eleverne får 

mulighed for at opfylde disse mål. Eleverne skal udvikle tillid til egne evner og samfundets 

muligheder. De skal være i stand til, at reflektere over disse muligheder og tage valg på baggrund af 

mulige konsekvenser.  

 

Eleverne udvikler ikke disse kompetencer af sig selv, det sker kun med de rette forudsætninger. For 

at eleverne kan tilegne sig disse kompetencer, skal folkeskolens undervisning derfor tilrettelægges, 

så de får mulighed for dette. Det indebærer, at eleverne i undervisningen beskæftiger sig både med 

nutids- og fremtidsrelevante samfundsmæssige problemstillinger. De skal undersøge, forstå dem og 

vurdere mulige handleplaner i forhold til dem. Det skal være klart, hvilken betydning 

problemstillingerne har for samfundet og ikke mindst, hvordan det påvirker dem selv. Et eksempel 

kunne være klimaforandringer eller hungersnød. Undervisningen skal bidrage med alternative 

modeller og løsninger end de nuværende eksisterende f.eks. i forhold til samfundsstrukturer. Det er 

vigtigt eleverne er oplyste omkring de mange alternativer der findes til den danske levevis, både 

nuværende og førhen eksisterende. Herunder er det vigtigt, eleverne også beskæftiger sig med 

mulige fremtidsscenarier. Essentielt er det, at undervisningen ikke opdrager eleverne til, at noget er 

mere rigtigt end andet. På baggrund af at undervisningen beskæftiger sig med alle mulige 

samfundsmæssige facetter og alternativer, skal eleverne selv være undersøgende og vurderende og 

derigennem træffe deres egne valg. Der skal være værdibaserede diskussioner implementeret i dele 
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af undervisningen. Eleverne skal lære at tage stilling til samt begrunde, hvad de mener er vigtigt og 

danne sig holdninger og et eget værdiset på denne baggrund. Undervisningsdifferentiering skal 

sikre, at alle elever opbygger sig tillid til egne evner. De skal opleve, at de får udbytte af 

undervisningen. Det er vigtigt, de selv kan spore deres egen læring, da det underbygger en følelse af 

fuldbyrdelse.  

 

For at opnå handlekompetence er eleverne nødt til at være i besiddelse af forskellige 

delkompetencer. Hans Jørgen Kristensen har opstillet en strukturmodel der viser en oversigt over, 

hvilke delkompetencer der er tale om.  

  
(Kristensen, 2011) 
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I modellen kan det ses, at disse kompetencer bygges på et grundlag af selvtillid og tillid til 

fællesskabets muligheder. Med dette menes en tillid til, at man som individ har mulighed for at 

præge fællesskabet og herigennem fremtiden via aktiv deltagelse og videregivelse af meninger. Der 

skal være en ægte tro på, at det demokratiske system fungerer, ellers falder resten til jorden. Fælles 

for alle kompetencerne er, at de alle kræver indsigt. Begrebet indsigt indebærer ikke kun viden, men 

også en evne til at bruge den viden i en demokratisk sammenhæng. Eleven skal være i stand til, at 

bruge deres viden til at forstå den hverdag de lever i. Den viden de tilegner sig, skal de være i stand 

til at sætte i samfundsperspektiv og forstå hvilken indflydelse det har på dem selv og andre. De skal 

også forstå deres egen og andres roller i samfundet, danne sig holdninger baseret på værdier og 

viden samt mulige handlingsperspektiver for dem selv. Det er centrale færdigheder der er 

nødvendige for demokratisk deltagelse og dannelse. Indsigten skal understøttes af praktiske, 

menneskelige og kognitive kompetencer. De skal ikke forstås så firkantet som de illustreres i 

figuren. F.eks. skal det ikke forstås, at ethvert individ skal mestre den kreative kompetence i den 

forstand, at man kan fremstille helt fantastiske malerier, den praktiske kompetence som en dygtig 

snedker, eller den sproglig kompetence som en tolk der mestrer adskillige sprog. Samlet set skal 

kompetencerne mere forstås som et udtryk for, elevens evne til at udtrykke sig mundligt og 

kropsligt, tænke i nye sammenhænge, motorisk at kunne udføre et stykke arbejde, indgå i sociale 

samspil og arenaer, fremskaffe brugbar viden, samt forstå symboler og sprog. De kan ses i et 

omfang af, hvad der på nuværende tidspunkt er en del af folkeskolens undervisning, der rummer fag 

af mange forskellige karakterer. Her er det målet, at alle elever på mange måder træner disse 

kompetencer igennem skolens forskellige fag. (Kristensen, 2011) 

 

Undervisningsmetoder der understøtter elevernes udvikling af handlekompetence tæller bl.a. 

projektarbejde, emnearbejde og storylineforløb. Disse arbejdsmetoder giver eleverne mulighed for, 

at gå i dybden med et særlig emne eller problemstilling og belyse det med en særlig henseende. 

Tværfaglighed kan være en klar fordel i denne sammenhæng, da det er nødvendigt at inddrage 

perspektiver fra flere fagområder for at forstå en problemstilling fuldt ud. Et tværfagligt samspil kan 

være genstand for en fuld udnyttelse af de pågældende fags styrker, hvilket kan styrke eleverne 

flersidigt. Det skal samtidig være et mål, at undervisningen skal styrke flere af de førnævnte 

delkompetencer samtidigt. På den måde bliver eleverne forberedt på den fremtid de går i møde. På 

videre studier og erhverv kræver de opgaver, man bliver præsenteret for ofte, at man kan trække på 

flere kompetencer.  (Kristensen, 2011) 
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Faget historie som scene for demokratisk dannelse. 

Et af de fag der særligt kan være berigende, i forhold til dannelsen af eleverne i en demokratisk 

forstand er faget historie. Alle fagets kompetenceområder bærer præg af dannelse. Det kan alene 

læses i de tre kompetenceområders mål efter niende klasse; 

- Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på bagrund af et kronologisk over- blik forklare, 

hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. 

- Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. 

- Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 
(Forenklede fælles Mål for historie) 

Ifølge Fælles Mål skal man under kompetenceområdet kronologi og sammenhæng i undervisningen 

arbejde med sammenhængen mellem handlinger og følger. Det er efter 9. Klasse målet, at eleverne 

skal kunne gøre rede for, hvordan verden har udviklet sig, og hvilke faktorer der har været primære 

årsager til denne udvikling. Samtidigt skal de kunne forklare kort- og langsigtede virkninger af 

historiske begivenheder. Eleverne skal kunne genkende og karakterisere udviklingsmønstre i 

historien, begrunde for historiens inddeling af tidsperioder, samt forstå samspil mellem det lokale, 

regionale og globale, og hvordan disse kan påvirke hinanden.  

 

Under kompetenceområdet kildearbejde, skal eleverne arbejde metodisk og kritisk i forhold til 

historiske kilder. De skal kunne forklare historiske begivenheder på baggrund af kilder, og 

herigennem overveje mulige løsningsforslag. I denne forbindelse skal de være i stand til at 

overveje, om der kan være andre løsningsforslag eller forklaringer, end dem kilderne udtrykker. 

Kilderne skal behandles med et kritisk syn for øje, der gør dem i stand til at forholde sig spørgende 

over for kildernes udtryk. I denne sammenhæng skal de overveje kildetyper, virkemidler samt 

hvilke faktorer der kan have farvet kildens udtryk. Dette f.eks. værende magt- og samfundsforhold. 

På baggrund af dette bliver de i stand til at udvælge og anvende relevante kilder til besvarelse af 

problemstillinger. Ved at arbejde med gamle kilder bliver eleverne bekendte med gamle sprog, 

hvilket gør dem i stand til at forstå og anvende ældre kilder, samt have forståelse for deres 

udformning og betoning.  

 

Kompetenceområdet historiebrug lægger bl.a. særlig vægt på elevernes evne til forstå nutiden ved 

hjælp af historien. Historien skal ses som et middel til, at forstå hvorfor verden ser ud, som den gør 

nu. Ved at anvende historien og den viden vi har om den, skaber vi nutiden og fremtiden, som vi vil 
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have den. På den måde er vores nutid og fremtid skabt af historien. Ved at beskæftige sig med 

historien får eleverne en forståelse for den udvikling samfundet, teknologien, mennesket osv. er 

gået igennem. Eleverne skal styrke deres historiebevidsthed ved at undersøge, hvordan de påvirkes. 

Dette sker bl.a. ved at undersøge hvem der fortolker, anvender og skriver historien. Igennem dette 

får eleverne en mere nuanceret forståelse af historien. (Fælles Mål, 2014) 

 

Det er i historiefagets Fælles Mål helt tydeligt, at dannelse har en stor rolle i faget. De kompetencer 

som eleverne skal opnå, og de mål som er sat, sigter alle mod de samme karakteristika som dem 

gældende for demokratisk dannelse. Selve begrebet demokratisk dannelse bliver ikke nævnt i 

målene, men hvis man kigger på hvad demokratisk dannelse indebærer, er det tydeligt, at disse 

kompetenceområder giver mulighed for netop dette, særligt i forhold til Klafkis teori. 

Kompetenceområdet ”kildearbejde” giver rig mulighed for arbejde med problemstillinger lignende 

Klafkis nøgleproblemer, og de fire nøglekvalifikationer; kritik af selvet og andre, argumentation, 

empati og sammenhængstænkning, falder også let ind under områderne. De kognitive færdigheder, 

som er en del af Klafkis dannelsesteori, kommer helt sikkert i spil idet eleverne skal være i stand til, 

at forestille sig og forklare forskellige scenarier i diverse historiske perioder og kontekster. Leon 

Dalgas Jensen har haft fokus på netop nogle af de ting som faget historie kan tilbyde i forhold til 

demokratisk dannelse. Han mener, at historieundervisningen og historielæreren har en helt særlig i 

rolle i relation til dette. (Dalgas Jensen i Binderup, 2012) Undervisningen i historie kan give 

eleverne i folkeskolen en bred viden og forståelse af de forskellige nutidige scenarier der udspiller 

sig rundt om i verden, samt dem som tidligere har eksisteret. Heriblandt hører bl.a. diskussioner om 

styreformer, samfundets opdeling og de forskellige etiske, økonomiske, kulturrelaterede og 

politiske problemstillinger, som mennesket både nu men også historisk set har mødt. Eleverne kan 

desuden tilegne sig viden om, hvilke muligheder de, og andre har rundt om i verden. (Dalgas Jensen 

i Binderup, 2012) Denne viden er med til at udvikle en forståelse og bevidsthed omkring deres egen 

rolle, ikke bare i forhold til det danske samfund, og de ting der foregår herhjemme, men også 

globalt. Dette er med til at give eleverne en større selvrealisering. De får også en forståelse for 

udviklingsmønstre, og hvordan historien har formet verden. Dette giver den en højere forståelse for 

deres nutid, og den fremtid de går i møde. Samtidigt er det med til at svare på spørgsmål omkring 

etik, magt og kultur. 
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Det er i særlig grad historieundervisningens læringsmiljø der skal fungere som katalysator for 

elevernes udvikling af demokratisk dannelse. ”Dannelse til demokratisk dannelse kan ikke 

reduceres til specifikke færdigheder eller en bestemt viden. Der er samtidig tale om både den 

proces, hvorigennem dannelsen sker, og om resultatet af denne proces i form af kompetencer og 

personlig udvikling og værdiafklaring.” (Historiepædagogik s.44 nederst – 45øverst) Det er derfor 

ikke nok, at eleverne udelukkende får tilegnet sig en masse viden om fortid og nutid. De skal også 

være i stand til at anvende den viden, og på baggrund af deres egen analyse af problemet handle 

efter, hvad de mener er rigtigt. Kritik er et meget vigtigt punkt i denne sammenhæng. Kildekritik er 

som tidligere nævnt, et af de tre kompetenceområder under de nye fælles mål som er udarbejdet for 

historieundervisningen i folkeskolen jævnfør den nye skolereform. Det er essentielt altid at være 

kritisk over for, det man bliver præsenteret for. De handlinger vi træffer, gør vi på baggrund af den 

viden, vi har tilegnet os. Derfor må man være sikker på, at de kilder der skal give os den ønskede 

viden er troværdige og ikke manipulerede. ”Ved at støtte udvikling af elevernes kritiske sans 

bidrager undervisningen til, at eleverne bliver opmærksomt undersøgende, selvstændigt vurderende 

og aktivt deltagende i demokratiske processer.” (Historiepædagogik s.51 øverst.) Med dette 

påpeger Dalgas Jensen vigtigheden af udviklingen af en kritisk sans hos eleverne. Han mener, at 

problemorientering og handlingsperspektiv hænger tæt sammen med kritik, og det er disse tre 

færdigheder der gør eleverne i stand til at deltage i demokratiske henseender. Dette stemmer 

glimrende overens med Klafkis kognitive teorier omkring elevernes udvikling af selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet.  

 

Historieundervisningen skal give eleverne mulighed for, at styrke deres kompetencer i forhold til 

kommunikation og argumentation, konfliktløsning, samarbejde og forhandling, da dette er 

grundlæggende demokratiske elementer. Undervisningen skal kunne sættes i forbindelse med noget 

konkret. Den faglige viden skal bruges i en kritisk-undersøgende sammenhænge, samt kunne lede 

hen mod diskussioner baseret på værdier. (Dalgas Jensen i Binderup, 2012) Det skal falde eleverne 

naturligt at indgå i demokratiske samtaler og diskussioner, som skal understøttes af historiefaglige 

begivenheder og problemstillinger. I et demokrati har alle mulighed for at deltage og lade sin 

stemme blive hørt, af samme grund er det af ekstremt vigtigt at sørge for, at alle elever har 

mulighed for at deltage aktivt i undervisningen. Dette gør den demokratiske ånd, som 

undervisningen skal præges af mere autentisk. Det er derfor vigtigt, at undervisningen er 

differentieret efter hele elevgruppens kunnen i alle nødvendige sammenhænge. Eleverne skal være 
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erfarne med de demokratiske processer, og dette sker kun gennem deltagelse. En diskussion med 20 

aktive elever giver derudover langt flere perspektiver, hvilket kun bidrager positivt til diskussionens 

udvikling og derigennem det endelige udbytte. Centralt for Dalgas Jensen er det miljø og den ånd 

som historieundervisningen skal præges af. Hans meninger i forhold til demokratiske dannelse i 

folkeskolen lægger sig tæt op ad den udtrykt i folkeskolens formålsparagraf. Eleverne bliver bedst 

forberedt til det demokratiske samfund og deltagelse i dette, hvis folkeskolen som helhed fungerer 

efter demokratiske værdier. Eleverne skal involveres og opfordres til deltagelse, samt have udvikle 

en kritisk og undersøgende natur. (Dalgas Jensen i Binderup, 2012) Historieundervisningen giver 

særligt gode muligheder for dannelsen af elever, stærkt grundet det faglige indhold som let giver 

mulighed for udvikling af de nødvendige demokratiske kompetencer.  

 

Empiri. 
Præsentation af empiri. 

Empirien som jeg vil bruge til denne opgave er indsamlet fra to skoler. Den første skole er en 

specialskole der arbejder efter de retningslinjer og mål der er gældende for en almindelig 

folkeskole. Herunder hører bl.a. at eleverne skal tage en almindelig folkeskoleeksamen enten efter 

9. Eller 10. Klasse. Empirien består af observationer og iagttagelser, jeg har indsamlet, både mens 

jeg har undervist, og mens jeg har været på sidelinjen. Klassen var ikke opdelt i vanlige klassetrin, 

men havde i stedet et gruppenummer baseret på deres aldersgruppe. Aldersmæssigt hørte klassen til 

mellemtrinnet, omkring 6.klasse. Klassen bestod af fem drenge der alle havde en form for diagnose 

f.eks. AD/HD og autisme. Klasserne blev sammensat efter en vurdering af gennemsnitligt fagligt 

niveau, sociale kompetencer samt modenhed. Dette grundet ønsket om at få et så godt klassemiljø 

og velfungerende dagligdag som muligt. Målet med observationerne her var, at iagttage hvorvidt 

eleverne var i besiddelse af handlekompetence, samt om der kunne spores en snært af demokratisk 

dannelse. Grundet elevernes udfordringer var jeg klar over, at det ville være svært at finde klare 

eksempler på dette. Mit fokus var derfor rettet mod små eksempler som at forstå sammenhænge 

mellem flere handlinger, evnen til at sætte sig ind i det historiefaglige emne og forestille sig 

perioden, sætte sig ind i historiske personers liv, samt overveje hvad de selv havde gjort, hvis de 

havde levet under den valgte tidsperiode. Emnet der var valgt til undervisningen var Grønland, 

hvilket var bestemt ud fra en fælles dagsorden gældende for alle klassens fag. I denne forbindelse 

har jeg også foretaget et interview med min praktiklærer, som bl.a. var historielærer for den klasse, 

jeg var tilknyttet. 
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Skole nr. 2 er en helt almindelig folkeskole. Min empiri herfra består ligeledes af observationer fra 

historieundervisning, samt interviews med historielærere. I dette tilfælde er der tale om en 9. 

Klasse. Mit fokus her har ligeledes været at finde eksempler på demokratisk dannelse hos eleverne, 

samt hvorvidt de var i besiddelse af handekompetence. Grundet elevernes højere alder, samt at dette 

er en almindelig folkeskoleklasse uden elever med særlige udfordringer, var mine forventninger til 

at se mere tydelige beviser på elevernes tilegnelse af demokratisk dannelse højere. Jeg ledte her 

efter at se, om eleverne var i stand til at diskutere mulige handlingsforslag på komplekse 

problemstillinger baseret på viden og egne holdninger, deres kildekritiske sans, deres evne til at se 

sammenhænge mellem handlinger og konsekvenser, forstå emnets tidsperiode og både den politiske 

og menneskelige mentalitet, samt forbinde de fortidsliggende problemstillinger med et 

samtidsperspektiv. Emnet var Berlins opdeling efter 2. Verdenskrig og den kolde krig. 

 

Analyse og diskussion af empiri. 

I dette afsnit vil jeg sætte min udvalgte teori i forhold til min empiri. Jeg vil til at starte med 

behandle skolerne adskilt og til sidst sammenligne, hvorefter at komme med generelle perspektiver 

og overvejelser omkring demokratisk dannelse i folkeskolen og historiefaget, samt diskussioner 

relaterende til min problemformulering. Derudover vil jeg bl.a. komme ind på hvorvidt eleverne var 

i stand til at demonstrere besiddelse af demokratisk dannelse og handlekompetence, omfanget 

(graden af kompetencerne), udbredelsen (hvor mange elever), i hvilken kontekst dette fandt sted, 

samt hvad der var afgørende for, at eleverne kunne demonstrere deres færdigheder.  

 

Perspektiver fra skole nr.1. 

Den første skole var som tidligere nævnt en specialskole, hvor eleverne foruden et fagligt svagt 

niveau var hæmmet af andre udfordringer. Jeg blev inden starten på mit praktikophold fortalt af min 

praktiklærer, at eleverne havde særligt svært ved faget historie. En af årsagerne til dette var, at de 

fandt det svært at relatere til faget. I historie beskæftiger man sig ofte med, emner der ligger meget 

langt tilbage i tiden. I mit tilfælde var temaet Grønland, hvor historie skulle bidrage med inputs 

omkring fangerkulturen og vikingernes bosættelse af Grønland. Den hverdag som eleverne stiftede 

bekendtskab med gennem arbejdet med jægerstenalderens fangere var af åbenlyse grunde noget 

anderledes, end hvad de er vant til. Deres hverdag er snævert konstrueret rundt om få mønstre. De 

er kun vant til en hverdag bestående af skole og hjemmet, og al den viden de har er inden for de to 

arenaer og de ting, de interagerer med til hverdag. Drengene i klassen var af natur ikke nysgerrige 
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omkring, hvordan verdenen fungerer, og deres evne til at forestille sig forskellige scenarier var 

meget begrænset. De havde ingen anelse om, hvordan samfundet er opbygget, hvem der træffer 

beslutninger i landet, eller noget som helst mere abstrakt eller anderledes end at være hjemme eller 

gå i skole. Desværre manglede der også en almen interesse for faget, og af sammen grund var der 

ingen ”faktaviden” at trække på. En fornemmelse for tid var heller ikke eksisterende. For dem er 

forskellen på 1000 og 10 år det samme. Eksempelvis kunne eleverne godt være af den opfattelse, at 

fjernsyn blev opfundet i 1700-tallet.  

 

Af disse grunde var det ekstremt svært at koble den grønlandske fangerkultur til noget, de er 

bekendte med. I endnu større grad var det en udfordring, at få dem til at være bevidste om, hvordan 

fangernes hverdag har set ud. Drengenes interesse for emnet bliv forsøgt vækket gennem en relation 

til deres særinteresse for våben, hvilket virkede effektivt. Et af hovedmålene med undervisningen 

var at træne elevernes forestillingsevne. Dette skete gennem visuel undervisningen, der indebar 

arbejde med film, billeder og tegninger. Hypotesen var, at ved at eleverne fysisk så f.eks. hvordan 

en harpun så ud og selv tegnede den, ville deres viden nemmere blive husket. Til sidst skulle de så 

gerne – i hvert fald visuelt – være bevidste om fangerkulturen og omgivelserne. Jeg kunne dog 

konstatere, at dette ikke var tilfældet. Opgaverne kunne sagtens løses, og i undervisningssituationen 

kunne eleverne godt være med, men dagen efter var det hele glemt igen. Konsekvensen af dette var, 

at man som lærer var nødsaget til næsten af starte forfra hver undervisningsgang. Grundet det var et 

praktikforløb med historie som hovedfag, var der historie på programmet mange timer flere gange 

om ugen. Eleverne evnede knap fra dag til dag nok at huske, hvad der virkede som enkle spørgsmål 

som eksempelvis; hvad er en harpun, og hvad bruges den til? Da dette var resultatet af elevernes 

udbytte efter flere ugentlige undervisningsgange med gentagene opsamlinger, må det tænkes at 

være en noget større udfordring for historiefaget i en normal skemauge.  

 

Viden er en af grundpillerne for demokratisk deltagelse. Som tidligere nævnt i mit teoriafsnit, skal 

eleverne bl.a. kunne tilegne sig viden med et kritisk blik for øje, anvende den i en relevant kontekst 

for dem selv og andre, og på baggrund af den viden foretage handlinger. Det er umuligt at 

interagere i en demokratisk diskussion eller drøfte løsningsforslag uden en grundstamme af viden 

omkring det berørte emne. På baggrund af dette kan det hermed konkluderes, at aktiv demokratisk 

deltagelse vil være en stærk udfordring for disse elever. Det er naturligvis muligt, at deltage 
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førnævnte demokratiske sammenhænge uden viden inden for den aktuelle problemstilling, men 

produktiviteten i det vil være ganske ubrugelig.  

 

Elevernes manglende evne til at tilegne sig viden skyldes ifølge min praktiklærer flere ting. Den 

første er en almen mangel på interesse for ting, der er en smule abstrakte eller på anden vis, ikke 

nært eller direkte berører dem selv. De havde alle sammen deres egne særinteresser, og hvis ikke 

undervisningen faldt inden for de felter, havde det hos dem ikke megen værdi. I denne 

sammenhæng er der primært tale om computerspil og tv-serier. Dette var et billede der generelt var 

gennemgående for alle fag. Et eksempel for en mulig problemstilling i en undervisningssituation 

kunne være; hvad brugte de grønlandske fangere en narhval til? Dette er et spørgsmål der som 

udgangspunkt kræver, at man tænker over hvad en narhval består af, og hvad der så kan fremstilles 

ud af de ting, der kunne være nyttige for en grønlandsk fanger. Det er først og fremmest ikke noget 

eleverne vil finde relevant for dem selv. De spiser ikke narhvaler, og mad er bare noget mor og far 

står for. Dernæst kræver svaret, at de er nødt til at tænke i sammenhænge og sætte sig i en 

grønlandsk fangers sted. Som nævnt i mit teoriafsnit er det netop to færdigheder der skal mestres for 

at kunne tilegne sig demokratisk dannelse. Det er ikke en opgave de magter, og det sætter derfor 

begrænsninger i forhold til deres tilegnelse af disse evner. Derudover er der også krav til det faglige 

niveau. Udover at eleverne skal mestre færdigheder og strategier i forhold til tilegnelse af viden, 

behandling af materiale og opgaveløsning, skal der være et fagligt niveau der gør det muligt for at 

disse færdigheder kan komme i spil. Det kan selvfølgelig afstemmes via en differentiering af 

sværhedsgraden på undervisningen, men det er alligevel vanskeligt i forhold til arbejdsmetoder. 

Demokratisk dannelse handler i høj grad om elevernes evne til at være selvstændige ved at tage 

ansvar for sin egen udvikling, hvilket herigennem har en rolle i forhold til arbejdsmetoder. Disse 

elever kunne ikke arbejde selvstændigt primært grundet deres faglige niveau, og samarbejdsøvelser 

faldt ofte til jorden grundet adfærdshæmmende udfordringer. Derfor blev arbejdsmetoderne ofte 

meget ensformige. I forhold til handlekompetence nævner Hans Jørgen Kristensen også vigtigheden 

af en evne til at læse, skrive og regne mm. som et grundlag for opnåelse af indsigt, altså 

handlekompetence. Endvidere satte deres umodenhed også en begrænsning i forhold til indholdet i 

undervisningen. Klafkis nøgleproblemer, som jeg har nævnt tidligere, er krævende på mange 

områder for en elev. Herunder mener jeg, særligt modenhed er en faktor. En problemstilling som 

social ulighed vil være vanskelig at behandle i indskolingen, da det ikke er noget, de endnu kan 
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forholde sig til. Eleverne i denne klasse var modenhedsmæssigt flere år bagud og var ikke nær at 

være nået en alder hvor sådanne problemstillinger synes relevante og udbytterige for dem.  

Jeg kunne efter mit praktikophold konkludere, at eleverne i denne klasse ikke var i stand til, at 

demonstrere besiddelse af hverken demokratisk dannelse eller handlekompetence. Dette var også 

min praktikvejleders klare mening, og han var overbevist om, at dette formentlig ikke vil ændre sig 

i løbet af deres skolegang.  

 

Perspektiver fra skole nr.2 

Som før nævnt var denne skole en almindelig folkeskole og klassen en almindelig 9.klasse uden 

elever med særlige udfordringer. Jeg blev inden mit observationsforløb startede fortalt af klassens 

historielærer, at interessen for faget generelt var lav blandt eleverne. Det var af hans opfattelse, at 

eleverne generelt i alle fag ikke var synderligt engageret eller aktive i undervisningen. Han 

betegnede deres faglige niveau som gennemsnitligt med en håndfuld elever som værende stærke 

rent fagligt. Det var også generelt det indtryk, jeg fik. Det var langt fra alle der lavede deres 

hjemmearbejde, men blev eleverne presset til at deltage i undervisningen, kunne de oftest godt 

bidrage med noget rent fagligt. Undervisningsforløbet de var i gang med omhandlede Berlin efter 2.  

Verdenskrig og Den kolde krig. Der var under dette forløb særligt fokus på den generelle levevis i 

Berlin i denne periode, samt de udfordringer og problemstillinger der var knyttet hertil. 

Problemstillinger der skulle behandles i undervisningen skulle både tage udgangspunkt i den 

almindelig berliner og det overordnede politiske spil.  

 

Eleverne viste gode evner i forhold til behandling af materiale. De var dygtige til at tilegne sig 

viden herigennem, analysere, udvælge vigtige pointer og forholde sig kritisk til dette. Det gav 

eleverne et godt fundament for deltagelse i undervisningen, hvilket kun få valgte at drage fordel af. 

En lille gruppe elever viste stor engagement og nysgerrighed omkring faget. De formåede i stor 

grad at anvende deres kunnen i undervisningen. De var dygtige til at forstå den virkelighed og de 

problemstillinger der var genstand for undervisningen, og viste store færdigheder i forbindelse med 

overvejelse af mulige handlinger og konsekvenser her af. Der var i undervisningen stor fokus på, 

den spænding der var mellem vest og øst, og hvordan dette tydeligt kunne afspejles via handlinger 

og tiltag i Berlin. Dette lagde stor vægt på elevernes evner i forhold til at forstå, hvordan politiske 

konflikter påvirker den almindelige borger, og samtidig kræver det, at man er i stand til at tænke i 

sammenhænge. Det var et typisk scenarie i undervisningen, at eleverne skulle tage udgangspunkt i 
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tekster som beskrev begivenheder i emnets periode. På baggrund af disse skulle de overveje hvilke 

bevæggrunde, der har været årsag til de efterfølgende handlinger. Lærerens hensigt var, at eleverne 

ved at arbejde på denne måde blev i stand til at forstå den politiske udvikling der foregik i denne 

periode. Centralt var en større begivenhed som f.eks. Cuba-krisen, doktriner eller Berlinmurens 

opførelse/fald. Målet var så, at disse begivenheder skulle forklares via mindre handlinger og udspil. 

Det skulle være tydeligt at se hvad der har ledt op til disse handlinger, altså hvad de er konsekvens 

af, og hvad målet med dem var. Efterfulgt af dette fulgte oftest klassediskussioner med 

udgangspunkt i den pågældende begivenhed. Der var her lagt op til, at eleverne skulle bidrage med 

deres perspektiver og udbytte fra dette. De skulle vise, at de havde forståelse for emnet og kunne 

forklare samspillet mellem handlinger. Sommetider ville diskussionen lede hen mod elevernes 

inddragelse af egne holdninger. Det var typisk, at de skulle overveje, hvad deres egne mulige 

handlinger i givne situationer. Dette kunne eksempelvis være som amerikansk præsident. Her kunne 

de blive præsenteret for både et virkeligt eller fiktivt problem. Idéen med de virkelige historiske 

problemer var, at eleverne skulle forholde sig til, hvad der skete i historien og overveje, om de 

havde taget samme beslutning. Arbejdet med fiktive problemer skulle hjælpe eleverne med at forstå 

historien i et andet perspektiv. De skulle på baggrund af deres viden omkring perioden, stemningen 

og forholdene i den overveje løsningsforslag til problemer, hvor der ikke var et resultat de var 

bekendte med. Målet fra læreren var, at dette skulle hjælpe på elevernes forståelse af perioden. En 

anden didaktisk overvejelse var, at han ville prøve at tvinge nogle af de passive og uengagerede 

elever til at gøre en indsats. Når de blev spurgt om, hvad de ville have gjort vedrørende et problem, 

svarede de oftest bare det samme som sidemanden eller som historien forløb. Dette gjorde de uden 

at gøre sig nogle overvejelser om egne holdninger.  

 

De fiktive spørgsmål var en del sværere, og havde sommetider en tendens til at blive en anelse for 

abstrakte for eleverne. Bl.a. derfor medførte det langt fra altid succes. Men det pressede eleverne ud 

af deres ”comfort zone” i og med, at de ikke længere bare kunne tage samme holdning som de 

historiske personer. 

 

Generelt kunne jeg sagtens spore en grad af demokratisk dannelse og handlekompetence hos 

eleverne i denne klasse. De var i stand til at forholde sig kritisk til det udleverede materiale og de 

holdninger de mødte herigennem. I mindre grad kunne enkelte være kritiske overfor hinanden i 

klassediskussioner. Eleverne var utroligt stærke til, at tænke i sammenhænge og træde ind i tiden, 
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som var de der selv. Det er som tidligere omtalt essentielt at have en god forestillingsevne, der gør 

dem i stand til at forstå historien i den rette kontekst. De var gode til at forstå sammenhængen 

mellem handlinger, og se den udvikling disse kan sætte gang i. Forståelsen mellem det politiske 

spils indflydelse på den almindelige berliner, og hvordan det blev afspejlet, overvejelser mellem 

handlinger og deres baggrund var også tydeligt for eleverne. Som nævnt i mit teoriafsnit skal et 

handlekompetent menneske tilegne sig indsigt. Indsigt opnås bl.a. via en række delkompetencer der 

underbygges igennem arbejdsmetoder. Den historieundervisning denne klasse modtog lagde 

primært vægt på elevernes træning af den sproglige kompetence og undersøgelses- og 

problembehandlingskompetencen. Mens det var tydeligt, at næsten hele klassen var dygtige til at 

undersøge og behandle problemstillinger, var deres argumentationsevner mere varierende, hvilket 

kan skyldes flere årsager. En årsag kunne være mangel på tillid til egne evner, hvilket også omtales 

som vigtig byggesten som understøtter indsigt og demokratisk deltagelse. Generthed kan også 

sagtens have været en faktor. I den aldersgruppe som eleverne er i, er man begyndt at være meget 

fokuseret på sin egen identitet og andre, og man kan af frygt for at udstille sig selv være 

tilbageholdende i undervisningen. En tredje årsag, hvilken formentlig er den mest sandsynlige, var 

manglen på interesse for faget. Finder man ikke et fag eller andre ting interessant, vil det afgjort 

have indflydelse på dennes indstilling og aktivitet i undervisningen. 

 

En meget væsentlig færdighed som klassen udpræget ikke demonstrerede var evnen til demokratisk 

deltagelse. Demokratiet er afhængig af folkets aktive deltagelse og lyst til at præge samfundets 

udvikling. Det er derfor vigtigt, at eleverne viser lyst og engagement til at bidrage med sine egne 

holdninger og værdier. I tråd med ovenstående var mangel på interesse ifølge læreren også her 

forklaringen. For ham var det ikke et spørgsmål, om de kunne eller ej. Det handlede om 

engagement. Dette understøttes af, at de fleste rent faktisk godt kunne byde ind med fornuftige ting 

i undervisningen, hvis de blev presset. De ville dog langt hellere kigge ind i deres computerskærme 

eller mobiltelefoner. Læreren mente, at det var naturlig teenageopførsel. Ifølge ham var eleverne i 

besiddelse af mange kompetencer, der gjorde dem til tilstrækkeligt demokratisk dannede 

mennesker. Det eneste der manglede, var som sagt deres engagement og lyst til aktiv deltagelse. For 

ham er det ikke et atypisk scenarie. Hans erfaring er, at eleverne i udskolingen ofte virker ugidelige, 

specielt i et fag som historie. Han ved, at det oftest ikke har noget med elevernes kunnen at gøre, og 

derfor var det ikke noget, der som sådan gjorde ham bekymret. 
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Skolerne sammenlignet: Konsekvenser ved mangel på demokratisk dannelse 

På den første skole kunne jeg klart via min empiri konstatere, at det var, hvis ikke umuligt, meget 

vanskeligt at undervise med henblik på elevernes tilegnelse af demokratisk dannelse. Da denne 

skole er underlagt de samme regler og mål, som er gældende for en almindelig folkeskole, 

indebærer det naturligvis også folkeskolens formålsparagraf. Det er som sagt i denne der står 

skrevet, at folkeskolen skal forberede eleverne til demokratisk deltagelse, og at vi herfra kan 

identificere demokratisk dannelse i folkeskolen. Dermed kan man sige, at skolen reelt set står med 

en urealistisk målsætning. I denne forbindelse er der flere problemstillinger forbundet. 

 

En problemstilling her er i forhold til denne skoles elevers afgangseksamen. Når skolens virke 

officielt lever efter folkeskolens formål, vil en bestået afgangseksamen gælde for det samme som en 

taget på en almindelig folkeskole. Med dette mener jeg i forhold til værdi og adgang til videre 

studier, selvfølgelig afhængigt af de afsluttende karakterer. Det er på en side vældig positivt. Det 

ville være ekstremt uheldigt, hvis man afskrev elever med særlige udfordringer, hvis der reelt set 

var en chance for, at de kan tage en afgangseksamen som alle andre, hvis bare de var et sted, hvor 

der var plads til at tilgodese deres behov. Problemet er bare, at de efter deres afgangseksamen ”på 

papiret” har de samme kompetencer og forudsætninger som alle andre folkeskole elever, heriblandt 

demokratisk dannelse og handlekompetence. Det virkelige billede vil bare ikke afspejle dette, og 

det er her problemet ligger. Min praktiklærers erfaring var, at demokratisk dannelse sammen med 

mange andre ting er komplet urealistiske mål for skolens elever. En opfattelse jeg via mine 

observationer er aldeles enig i. Demokratisk dannelse og de færdigheder der er knyttet til har en 

rolle i folkeskolen, fordi man fra politisk side mener, at det er essentielt for elevernes videre 

omgang i samfundet. Når eleverne f.eks. skal videre på andre uddannelser, hvad enten det er 

gymnasial, håndværk eller noget tredje, vil der fra uddannelsesstedets side formentlig være en 

forudsætning om, at dem der bliver optaget i en tilstrækkelig grad er demokratisk dannede. 

Arbejdsopgaverne, arbejdsmønstrene og generelt hele hverdagen vil bygge videre på den dannelse 

der skulle være kommet fra folkeskolen. Elever med mangel på disse vil dermed stå i en aldeles 

vanskelig situation. Dette afhænger og varierer naturligvis ekstremt meget fra uddannelse til 

uddannelse. Det vil selvfølgelig forsøges undgået, at eleverne kaster sig ud i uddannelse, hvor de 

ikke er besiddelse af de fornødne kompetencer. Det er dog alligevel et problem, jeg mener er 

aktuelt. Det er klart et problem, hvis virkeligheden ikke opfylder de forudsætninger, der er sat. Det 

medfører et forkert virkelighedsbillede. Det er vigtigt at målsætningerne er sat, så de realistisk set 



Patrick	  Verwohlt	  Kristensen	  z110362	  

	  
23	  

kan opnås. Dette gælder både i forhold til indhold og læringsmål i undervisningen, men også i 

forhold til skolens overordnede forventninger.  

 

Min praktiklærer fortalte mig, at ledelsen for nyligt havde været nødsaget til at neddrosle et af deres 

værdipunkter. Dette var i forhold til deres faglighed, hvor man i mange år mente, at skolen var for 

”normalt begavede børn”. Det er ikke længere et udtryk, de kan leve op til, så det måtte derfor 

fjernes. Det er dog vigtigt ikke kun at have elevernes faglighed for øje. Demokratisk dannelse og 

handlekompetence er mere end bare videns- og fagbaserede værktøjer. Det er en almen dannelse af 

kompetencer, der gør individet i stand til til at indgå og deltage i et demokratisk samfund i alle dets 

former. At kunne indgå i en demokratisk sammenhæng kræver bl.a. sociale kompetencer. Man skal 

have empati og respekt for sine medmennesker og i det hele taget vide, hvordan man skal gebærde 

sig i en almindelig hverdag. Nogle af de elever jeg mødte, havde bl.a. på baggrund af deres 

udfordringer nærmest ingen sociale kompetencer. De havde utrolig svært ved, at skulle indgå i 

samspil med andre mennesker, både børn og voksne. Grundet deres alder har de selvfølgelig nogle 

år endnu i trygge rammer, hvor de kan udvikle sig selv. Derfor er det naturligvis for dem en stadig 

forholdsvis fjern fremtid. Jeg har dog ladet mig fortælle af min praktiklærer, at mange af eleverne 

stadig er ude af stand til at indgå i sociale samspil når de går ud af skolen. Dette sætter en alvorlig 

udfordring for deres liv som voksne. I næsten alle erhverv skal man interagere med andre 

mennesker, hvad enten det er kolleger, kunder eller noget tredje. Det sætter i hvert fald på den 

konto begrænsninger for, hvad elever med mangel på sociale kompetencer er i stand til at lave. Min 

praktiklærer sad med en reel bekymring for, at nogle af hans elever ville blive det, man kalder 

”institutionsbørn”. Det vil sige mennesker der hele deres liv er tilknyttet en institution, hvor de har 

deres hverdag. Dermed bliver de sådan set ikke fuldt ud en del af samfundet. 

 

Sammenlignet med skole nr. 2 er det to vidt forskellige virkeligheder. Her var spørgsmålet ikke om, 

hvorvidt eleverne havde kompetencer der forudsætter demokratisk dannelse, eller om det 

overhovedet var muligt, at de kunne udvikle dem. Her var problematikken mere manglen på aktiv 

deltagelse. Som tidligere nævnt kan det skyldes flere ting. Det kan sagtens være, at undervisningen 

ikke tilgodeser eleverne i en sådan grad, at de udvikler passion for faget. Det kan være de finder 

undervisningen kedelig. Måske passede undervisningens niveau ikke elevernes niveau. Måske gav 

undervisningen ikke tilstrækkeligt med muligheder for, at eleverne kunne demonstrere deres 

kunnen. Det var dog ikke det indtryk jeg fik. I stedet var det som sagt mere et spørgsmål om deres 
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adfærdsmæssige udvikling. For elever i udskolingen kan det ofte være andre ting, der tager fokus 

end skolen. Der er en masse hormonelle impulser i gang, som kan lede opmærksomheden hen på 

helt andre ting. 

 

Hvis demokratisk dannelse er forudsætningen for, at man kan indgå i et demokratisk samfund, hvad 

skal der så ske med dem der ikke er demokratisk dannede? Først og fremmest har et demokratisk 

samfund brug for, at dets borgere er uddannet til demokrati. Demokratiet er afhængigt af, at 

borgerne bidrager til samfundets udvikling. Hvis ikke de gør det, vil samfundet ryge ind i en 

stilstand. Samtidig vil borgerne ikke være forstå, hvordan folketingets beslutninger har indflydelse 

på dem. For at man fra politisk side ved, hvad borgerne anser som vigtigt, er man nødt til at give sin 

mening til kende. Dette gør vi primært igennem vores stemme til folketings- og kommunalvalg. Her 

udvælger vi folk, som vi mener repræsenterer vores egne holdninger, værdier og interesser, som så 

varetager dem når der skal tages vigtige beslutninger. Er man ikke dannet til denne opgave, bliver 

den stemme man afgiver ikke en ægte repræsentant for en selv, og dermed bliver det endelige 

valgresultat misvisende. Er man ikke interesseret i at bidrage til samfundets udvikling og dermed 

ikke stemmer, falder demokratiet til jorden. Det er unægtelig en vanskelig opgave, at varetage 

borgernes interesser hvis ikke man ved, hvad de er.  

 

Elevernes medbestemmelse i folkeskolen. 

Derudover siger Hans Jørgen Kristensen omkring handlekompetence, at en forudsætning for 

deltagelse er tillid til fælleskabet. Det vil sige, at man oprigtigt skal føle, at man rent faktisk kan 

have indflydelse på udviklingen af ens hverdag. I denne forbindelse er skolen et godt eksempel. I 

folkeskolens formålsparagraf står der, at skolens virke skal være præget af demokrati. Det betyder 

bl.a., at eleverne skal have medbestemmelse i forhold til udformningen af skolens hverdag. Dette 

kan sagtens ses som en anelse komplekst, da der er regler og retningslinjer gældende for skolen og 

fagene. Samtidigt står lærere og ledelse med det endegyldige ansvar for elevernes læring og skolens 

sammenhæng. Derfor vil eleverne altid stå som en magtmæssig minoritet.  

 

Eleverne har reelt set få muligheder for medbestemmelse i skolen. En mulighed er igennem elevråd. 

I elevrådet er der lagt op til, at repræsentanter fra skolens klasser sammen udarbejder forslag, eller 

på anden måde repræsenterer elevernes holdninger over for skolens ledelse. Dette er en ganske 

glimrende tanke i sig selv, men det kræver, at elevrådet rent faktisk har indflydelse. Et 
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gennemgående problem er formentlig økonomi og modstridende interesser. Hvad skolens ledelse og 

eleverne føler er vigtigt at bruge penge på, er nok meget forskelligt. I denne sammenhæng bliver 

elevernes demokratiske dannelse virkelig testet. Først og fremmest er det en demokratisk proces at 

udvælge repræsentanter. Det er som bekendt kendetegnet ved det repræsentative demokrati, som vi 

har i Danmark. Her skal eleverne reelt indgå i værdibaserede diskussioner. Det kræver, at de har en 

viden og forståelse for skolens og elevrådets funktion. For at samarbejdet kan fungere, er begge 

parter nødt til at vide, hvad der realistisk set er opnåeligt. Dette især i forhold til økonomi. Det 

nytter ikke noget, at eleverne forlanger en kunstgræsbane til flere millioner kroner anlagt, hvis 

skolen kun har 20.000 kroner at spendere for. Samtidigt falder hele elevrådets funktion til jorden, 

hvis dets holdninger ikke tydeligt indgår i ledelsens endelige overvejelser. Det vil netop resultere i 

mistillid til fælleskabets muligheder og dermed underminere elevernes tro på demokratiet. 

 

En anden mulighed for elevernes medbestemmelse er i forhold til udformningen af undervisningen. 

For faget historie er der en kanon bestående af 29 obligatoriske emner der alle skal være en del af 

undervisningen. Derudover skal læreren selv inddrage relevante emner, der understøtter Fælles Mål. 

Når disse emner skal vælges, kan eleverne sagtens få medindflydelse. Ydermere kan det også være i 

forhold til arbejdsformer. En forudsætning for at dette kan lykkes er selvfølgelig, at eleverne kan 

magte det ansvar der medfølger. Ligesom med elevrådet må eleverne være bevidste om fagets 

formål. Det nytter ikke noget, at de bruger deres stemme som anledning til at undgå undervisning. 

Ej heller er det profitabelt, hvis de notorisk afviser hvert et emne, der bliver foreslået. 

Undervisningen må formes i et fornuftigt samarbejde. Det kunne f.eks. være inden for overordnede 

rammer sat af læreren. På den måde sikrer læreren, at undervisningen når de mål der er sat, 

samtidigt med at eleverne føler de er med til at skabe deres undervisning.  

 

Ideal kontra virkelighed: Er det muligt for folkeskolen at udvikle demokratisk dannede 

elever? 

Umiddelbart vil man nok mene, at det er en opgave, der kan løses. Dette kan især ses i kraft af faget 

histories rolle, som jeg har belyst tidligere. I forhold til min empiri må jeg dog sige, at det ikke 

virker til, alle elever kan favnes om den opgave. Som tidligere nævnt kunne – med forbehold – 

ingen af eleverne fra skole nr. 1 betegnes som værende demokratisk dannede, ej heller var det et 

mål fra lærernes side. De var fuldt ud bevidste om dette, og grundet elevernes udfordringer lå deres 

prioriteringer helt andre steder. For dem var et mål f.eks., at eleverne kunne læse og regne på et 
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nogenlunde acceptabelt niveau efter deres afgangseksamen. Endnu mere var det et mål, at de kunne 

indgå i sociale sammenhænge. Lærerne ville for alt i verden forsøge det sikret, at eleverne var i 

stand til at begå sig i en hverdag uden for hjemmet og skolen. Deres forhåbninger var, at eleverne 

kunne tage en form for uddannelse eller få et job, så de kunne føle sig som en del af samfundet, og 

ikke endte som tidligere omtalt institutionsbørn. Rent ud sagt var målet, at eleverne kunne være i 

stand til at varetage en hverdag som et ”almindeligt” menneske. Dermed opstår der en problematik, 

når demokratisk dannelse i praksis på ingen måde er en del af skolens virke. For den skole er det 

ifølge min empiri ikke muligt at udvikle demokratisk dannelse hos deres elever. Det er dog langt fra 

ensbetydende med, at det generelt set er umuligt.  

 

Det er som bekendt folkeskolens opgave at forberede eleverne til demokrati. Forberedelse er et 

flygtigt ord. Det er svært at sætte et præcist succeskriterie i forhold til det. Det må være op til den 

enkelte at definere præcis, hvad det vil sige. Strengt taget kunne man sige at en introduktion og 

oplysning om, hvad demokrati er kan tælle som en forberedelse. Vi ved dog trods alt, at skolens 

hverdag skal være præget af demokrati, åndsfrihed og ligeværd. Det må ses som en ramme for, 

hvordan undervisningen skal fungere. Det er her Fælles Mål bliver vigtig. Når formålsparagraffen 

ikke giver endegyldige svar, må man konsultere Fælles Mål. Det er trods alt disse mål, eleverne 

bliver bedømt på i forhold til eksamen og karakterer. Betegnelsen forberedelse er valgt for at tage 

højde for alle de forskellige elever i folkeskolen. Hvis man satte en let målebar målsætning, ville en 

stor del af folkeskolens elever sandsynligvis ikke nå det mål. Det ønsker man selvfølgelig ikke. 

Man vil så vidt muligt have en folkeskole der favner hele Danmarks befolkning. Demokratisk 

dannelse skal jo heller ikke ses, som et ideal der ekskluderer en stor del af samfundet. Demokratisk 

dannelse handler netop om, at alle i samfundet skal tilgodeses og være på lige fod. Derfor så mange 

som muligt have mulighed for demokratisk deltagelse. Disse personer må så med i deres egne 

holdninger medtage, hvad der ligger af interesser for dem ude af stand til aktivt at give deres 

holdninger til kende. Derfor mener jeg, at ud fra den formulering der i formålsparagraffen er givet, 

er det i det store hele afgjort muligt for folkeskolen at uddanne demokratisk dannede elever. Der er 

dog elever, der går ud af skolen uden at være dannede. På samme måde er der også elever, der 

aldrig får bestået en folkeskoleeksamen. Det er ikke ensbetydende med, at man så må lave målene 

om. I stedet kunne man starte en diskussion om, at specialskolerne skulle udarbejde deres egne 

formålskriterier. Det fjerner dog langt fra problemet, og man må stadig forholde sig til, at der i et 

demokratisk samfund er mennesker, som ikke er i stand til at magte de fornødne opgaver der 
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kræves for at samfundet kan udvikle sig. Det må netop så være den dannede majoritets ansvar at 

sørge for minoriteten. 

 

På skole nr. 2 mødte jeg også vidt forskellige elever. Nogle kunne man tale om var stærkere 

dannede til demokrati end andre, men derfor var det langt fra ensbetydende med, at de ikke er 

demokratisk dannede. Man vil altid være det i forskellige omfang. Det kan langt fra heller være 

målet, at folkeskolen skal uddanne ”færdige” borgere. Demokratisk dannelse er som bekendt en 

proces, der hele tiden udvikler sig. Videre uddannelser og arbejde spiller også en stor rolle i forhold 

til menneskets dannelsesproces. I denne sammenhæng kan man også sige, at der selvfølgelig er en 

grund til, at stemmeretten først indtræffer når man fylder 18 år. På det tidspunkt vil nogle være 

mere egnede til denne ret end andre, men det må være en overvejelse af, at man i 18års alderen 

burde være så langt i sin dannelsesproces, at man kan varetage dette ansvar.  

 

Perspektivering. 
I dette afsnit vil jeg meget kort nævne andre interessante diskussioner, som jeg stødte på under mit 

arbejde med denne opgave.  

Resultaterne fra skole nr.1 skaber et perspektiv i forhold til inklusion, som nu er blevet en større del 

af folkeskolen. Med det kan man ryge ind i et scenarie, hvor elever med lignende udfordringer – 

dog formentlig i mindre grad – som på denne skole vil være en del af en almindelig 

folkeskoleklasse. Dette sætter en vanskelig udfordring i forhold til des udvikling af demokratisk 

dannelse, og samtidig en prøvelse for resten af klassen. At kunne favne alle samfundets facetter og 

borgere må også høre ind under demokratisk dannelse, og vil derfor muligvis være noget der skal 

tages højde for i hverdagen. 

 

Et andet perspektiv er i forhold til historiefagets kanonpunkter. Kanonpunkterne er obligatoriske og 

skal dermed gennemgås i løbet af historieundervisningen i folkeskolen. Af denne grund må man 

formode, at de er udarbejdet så de stemmer overens med Fælles Mål. Dvs. at man igennem arbejdet 

med kanonpunkterne gerne skulle kunne nå målene og dermed altså også bidrage til elevernes 

udvikling af demokratisk dannelse. Historieundervisningen kræver naturligvis, at læreren selv 

udover de 29 emner fra kanon, selv skal bidrage med andre emner. Der kan her ligge en interessant 

diskussion om, hvor meget ansvar der er overlagt til læreren i forhold til udvælgelse af emner der 

bidrager til elevernes udvikling af demokratisk dannelse, og i forhold til at nå målene fra 
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undervisningsministeriet. En af begrundelserne bag en kanon må også være et mål om, at alle elever 

skal have den samme grunduddannelse. Folkeskolen leder jo kun videre mod yderligere uddannelse 

og videnstilegnelse, derfor må grunduddannelsen være så lig som muligt.  

 

Derudover ligger der en interessant diskussion i forhold til undervisningsformer. Dalgas Jensen ser 

projekt- og emnearbejde som understøttende for opbygning af demokratisk dannelse. Derudover er 

tværfaglighed nævnt positivt ifølge teorien. Dette er grundet de flere fagperspektiver, der kan 

bruges til at belyse et problem/emne. Dermed kunne man opstille en hypotese om, at der skulle 

være flere tværfaglige forløb i skolen. Dette kunne eksempelvis være flere emneuger. 

 

Konklusion. 
Demokratisk dannelse er et udtryk for en række kompetencer, der tilsammen gør et menneske i 

stand til at indgå i et demokratisk samfund. Dette begreb har en stor rolle i den danske folkeskole, 

hvor spor af dette kan læses i folkeskolens formålsparagraf. Demokratisk dannelse udvikles gennem 

elvens arbejde med meningsfulde emner og problemstillinger, som skal styrke elevens bevidsthed 

omkring samfundet, historien og deres egen rolle i disse. Eleven skal tilegne sig engagement i 

forhold til aktiv deltagelse der fører til videreudvikling af samfundet. Demokratisk dannelse trækker 

desuden på elevernes evner til at tænke kritisk, i sammenhænge, deltage i holdnings- og 

værdibaserede diskussioner samt argumentere i disse. Eleverne skal tilegne sig viden, og på 

baggrund af den viden danne deres egne holdninger og værdisæt med det mål, at udvikle verden 

mod en bedre retning. Demokratisk dannelse skal ses som en proces der igennem hele vores liv 

udvikler sig. Det dermed er en endeløs proces. Fælles Mål for historie har lignende træk som 

demokratisk dannelse, og faget giver stor anledning til elevernes udvikling af dette. Dermed spiller 

historiefaget en stor rolle i denne sammenhæng. I forbindelse med denne opgave har jeg valgt 

arbejde med en problemformulering vedrørende muligheden for at udvikle demokratisk dannelse i 

folkeskolen, samt hvilke problemer der i forhold til ideal og virkelighed. For at svare på 

problemformuleringen valgte jeg empiri fra to skoler. 

 

Jeg har indsamlet empiri fra to skoler. Den var første en specialskole, der fungerede efter den 

almindelige folkeskoles formål. I dette tilfælde kunne jeg konstatere, at eleverne på ingen måde var 

i besiddelse af demokratisk dannelse. De færdigheder der understøtter dette, synes ganske enkelt 

uopnåelige for disse elever. Efter interview med deres historielærer kunne jeg konstatere, at dette 
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var et gennemgående scenarie på hele skolen. Dette faldt mig som et stort problem. Et demokratisk 

samfund er afhængig af borgernes deltagelse. Dermed er det en problem, at der er elever der efter 

deres afgangseksamen fra folkeskolen langt fra kan magte den opgave. 

På den anden skole, der var en almindelig folkeskole, kunne jeg efter observation og lærerinterview 

konstatere, at eleverne i dette tilfælde var i besiddelse af demokratisk dannelse. De var generelt i 

besiddelse af kompetencer der underbygger demokratisk dannelse. De havde dog mangel på 

deltagelse, hvilket bl.a. kunne forklares af mangel på interesse for faget. Alene alderen har 

formentlig også bragt dem længere i deres dannelsesproces.  

 

Mit indtryk fra den almindelige folkeskole var, at det i stort omfang var muligt. Problematikkerne 

opstod hos elever med svære udfordringer. Dette sætter en problem i forhold til det ideal, som 

skolen og undervisningsministeriet har sat. Eleverne kunne på ingen måde leve op til de krav, 

hvilket sætter spørgsmål i forhold til målenes rimelighed. Dette har især konsekvenser for elevernes 

videre færden i samfundet med uddannelse, arbejde og dagligdag. Det må desuden ses som et 

problem, at et demokratisk samfund ikke til fulde magter at uddanne elever der kan bidrage til dets 

udvikling. Teori omkring demokratisk dannelse nævner, at de demokratisk dannede må tage ansvar 

for dem, der ikke er i stand til selv at gøre det. Dette indebærer, at majoriteten må tilgodese 

minoriteten og inkludere deres holdninger og værdier i deres egne. Det er dermed af forståelse, at 

ikke alle vil være i stand til at udvikle demokratisk dannelse i tilstrækkelig grad. I det store hele ser 

jeg klart som muligt at udvikle demokratisk dannelse i den almindelige folkeskole. Jeg ser det også 

klart som folkeskolens opgave, da dette er en fælles grundskole, som skal give folket den 

nødvendige grunduddannelse til at begå sig i samfundet. 
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Bilag 1. Observationspunkter på skole nr.1. 
Dette bilag omfatter de punkter, jeg havde som mål med min observation på denne skole. 

Kan eleverne opnå viden om grønlandske jægere? 

Kan eleverne i nogen grad demonstrere evner i forhold til sammenhængstænkning og empati? 

Kan eleverne deltage i demokratiske diskussioner? (Herunder bl.a. have respekt for andre, vise 

forståelse for andres synspunkter) 

Kan eleverne sætte sig i ind i historien? (Herunder deres forestillingsevne, se dem selv i denne tid 

samt deres hverdagsliv.) 

Kan eleverne forstå de grønlandske jægeres muligheder og deres valg? 

 

Bilag 2. Interview med lærer på skole 1. 
Dette bilag omfatter hovedpunkterne af de spørgsmål, jeg stillede læreren på denne skole. 

Er dine elever i besiddelse af færdigheder der grænser op til demokratisk dannelse? 

Er demokratisk dannelse med i dine overvejelser omkring undervisningsplanlægning? 

Hvad prioriterer du i stedet? 

Hvad er dine erfaringer historisk set omkring dannelse på skolen? 

Hvad er deres hindring i forhold til opnåelse af disse? 

Hvad er konsekvenserne ved mangel på dannelse? 

Er demokratisk dannelse et realistisk mål for disse elever og på hele skolen? 

 

Bilag 3. Observationer fra skole 2. 
Dette bilag omfatter de punkter, jeg havde som mål med min observation på denne skole. 

Hvilke færdigheder der kan forbindes med demokratisk dannelse, kan eleverne demonstrere? 

(sammenhængstænkning, forestillingsevne, empati, kritik, refleksion) 

I hvilken kontekst finder dette sted? 

Hvad er de særligt gode til? 

På hvilke områder har de mangler? 

Kan eleverne deltage i demokratiske diskussioner? (værdiladede og meningsfulde) 

Kan eleverne tilegne sig viden fra undervisningen og anvende den? 

Kan eleverne skabe egne holdninger på baggrund af viden? 

Kan eleverne overveje løsningsmuligheder på problemstillinger? 
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Kan eleverne sætte sig ind i tiden og forstå historien herved? 

Viser eleverne selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet? 

 

Bilag 4. Interview med lærer fra skole 2. 
Dette bilag omfatter hovedpunkterne af de spørgsmål, jeg stillede læreren på denne skole. 

I hvilken grad er eleverne i besiddelse af demokratisk dannelse? 

Hvad er de særligt gode/mindre gode til, samt hvad kan være forklaringen på dette? 

Hvor meget tænker du demokratisk dannelse ind i undervisningen? 

Har historie nogen særlig rolle at spille i forhold til dannelse? 

Hvad er dine erfaringer omkring dannelse som lærer? 

Hvor vigtigt er demokratisk dannelse? 

Hvad er særligt vigtigt for dig i forhold til dannelse? 

Hvad vurderer du eleverne på? (Hvad skal de vise?) 

Hvad prioriterer du højest med din undervisning? 

Er demokratisk dannelse et realistisk mål for folkeskolen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


