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Indledning 

Den danske folkeskole har gennem mange årtier, hentet sin inspiration fra den kontinentale 

dannelsestænkning, hvor skolens mål var at styrke elevernes demokratiske dannelse, så de kunne begå sig i 

et samfund med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
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Folkeskolen og hele dens uddannelsestænkning trækkes trin for trin i en ny retning, hvor den indlejres i den 

globale tankegang, og dermed også i den angelsaksiske tankegang og tradition. Med de nye Fælles Mål er 

der i stigende grad fokus på elevens tilegnelse af kompetenceområder, som eleven må erhverve sig, hvis vi 

skal være et konkurrencedygtigt samfund i en globaliseret verden. 

 

Livlang læring er nøgleordet i konkurrencestaten, men hvad indebærer livslang læring set fra et politisk 

perspektiv? Hvilke kompetencer anser staten, som relevante for elevens udvikling? 

 

Kan vi med de nye Fælles Mål stadigvæk forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. 

Og kan læreren i sin historieundervisning stadigvæk udvikle demokratisk dannelse og historiebevidsthed, der 

tidligere har været et kerneområde for faget, så dette bliver relevant og brugbart for eleverne. 

 

Problemformulering 

Hvilke udfordringer står læreren i, i forhold til de nye forenklede fælles mål, i arbejdet med 

at udvikle elevernes historiebevidsthed og demokratiske dannelse? 

 

Metodeafsnit 

For at sikre en kvalificeret besvarelse af ovenstående problemformulering vil opgaven blive struktureret 

med følgende: 

 

Nye Mål i folkeskolen 

I den første del af opgaven, vil jeg redegøre for hvad fælles mål indeholder, og hvordan de har haft betydning 

for historiefaget. Herunder bliver der udlagt, at historiefaget har været tænkt som et dannelsesfag, men 

igennem Fælles Mål blevet et fag, der har til formål, at bidrage til en fælles national- og identitets følelse. 

Med de nye Fælles Mål 2014 ses et paradigmeskifte ”hvor man fra at tænke undervisning, som det første, nu 

tænker læring som det første”. Konsekvenserne af de nye kompetencemål, vil senere blive analyseret. 
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Kritisk konstruktiv dannelse 

Jeg har taget udgangspunkt i Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktive dannelsesteori, da jeg mener, at heri findes 

den pædagogiske begrundelse for, at historiefaget kan bidrage til elevernes udvikling af demokratisk 

dannelse. Et andet parameter for valget af Klafki er, at jeg gennem min uddannelse ofte har beskæftiget mig 

med dette dannelsessyn. Jeg mener, at denne dannelsesteori er i overensstemmelse med folkeskolens 

overordnede dannelsesmål. I afsnittet vil jeg redegøre for kritisk-konstruktiv dannelse, kategorial dannelse 

og epokale nøgleproblemstillinger. 

I forbindelse med min problemformulering vil jeg undersøge den demokratiske dannelses muligheder 

fremadrettet. 

 

Historiebevidsthed 

Jeg er opmærksom på, at der foreligger mange forskellige didaktiske tilgange til historiebevidsthedsbegrebet. 

Jeg har i denne opgave valgt, at forholde mig til Bernard Eric Jensens forståelse af begrebet, eftersom han er 

en af de fremmeste inden for feltet herhjemme. Efterfølgende vil jeg inddrage den norske historiedidaktiker 

Erik Lund, som er modspiller til Bernard Eric Jensen. Lunds didaktik er inspireret af den angloamerikanske 

tilgang. Ud fra dette vil jeg analysere Jensens og Lunds historiedidaktiske muligheder, heri vil de nye Fælles 

Mål og Klafkis konstruktive dannelsesteori indgå. 

Jeg redegør for begreberne historiebevidsthed og historisk bevidsthed. Begreberne vil  blive belyst ved hjælp 

af Bernard Eric Jensen. En afklaring af dette begreb vil give indblik i historiedidaktiske overvejelser, der kan 

spille ind i forhold til, at kvalificere historiebevidsthed i undervisningen. 

 

Magthavernes rolle og politiske strategier 

Jeg inddrager Mads Hermanns analyse af magthavernes position i samfundet. Med reference til Michel 

Foucaults begreb Governmentalisme konkluderes der, at staten bevidst anvender statslige organer dvs. 

folkeskolen til, at styre samfundet i bestemte retninger. 

 

Livslang Læring 

Med udgangspunkt i Gert Biestas analyser omkring de tre dimensioner af livslang læring, vil den dimension 

af livslang læring, som den nye skolereform, herunder de nye Fælles Mål foreskriver blive analyseret. Der 

konkluderes, at den livslange læring i dag, er styret af et økonomiskhensynstagen, som skaber udfordringer, 

for den demokratiske dimension af livslang læring. 
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I afsnittet Fælles Mål, en ny dagsorden, vil jeg sammenflette de konsekvenser, skolen kan opleve som 

konsekvens af de nye Fælles Mål. I denne sammenhæng er jeg opmærksom på, at alle dele af de nye Fælles 

Mål først træder i kraft fra skoleåret 2015/16. Derfor kan der kun fremhæves hypoteser. 

 

Empiri 

Jeg inddrager Claus Haas og Carsten Tage Nielsens undersøgelse: Historieundersøgelsen,  mellem statsstyring 

og lærerperspektiv. Haas og Nielsen konkluderer, at historiebevidsthed har fået fodfæste i den danske 

folkeskole. Samtig sammenligner jeg min egen kvantitative undersøgelse med Haas og Nielsens 

undersøgelse. Ud fra dette konkluderes der, at fortids- og nutidsdimensionen af historiebevidsthed, er noget 

både lærer og elev, kan få øje på i undervisningen, imens fremtidsperspektivet ikke samme grad er synlig i 

historieundervisningen. 

 

Historiebevidsthed og demoraktisk dannelse 

Jeg analyserer, hvorfor begrebet historiebevidsthed og kritisk-konstruktiv dannelse, kan kvalificere skolens 

som et lære- og værested. Heri begrundes hvorfor dannelse og historiebevidsthed må være centrale 

elementer for historieundervisningen. Med udgangspunkt i den kritisk-konstruktive dannelse, analyseres 

Jensens og Lunds didaktiske muligheder for, at udvikle selvbestemmelse-, medbestemmelse- og 

solidaritetsevnen. 

 

Slutteligt vil følge en konklusion samt perspektivering, som vil opsummere opgaven og forsøge at besvare 

problemstillingen heri. 

Nye Mål i folkeskolen 
I anledningen af overgangen til et nyt årtusinde og et nyt samfund – videnssamfundet (Haas, 2014, s. 71) tog 

daværende undervisningsminister Magrethe Vestager et initiativ, som havde til hensigt, at afdække hvordan 

uddannelsessystemet skulle indrettes og ny gennemtænkes i en verden, hvor globaliseringen stod på 

dagsordenen. Undervisningsministeriet med Vestager i spidsen udsendte i 2000 skriftet Værdier i 

virkeligheden. Målet var at skabe debat om, hvilke bærende værdier det danske uddannelsessystem og det 

danske samfund, som helhed skulle bestå af: ”Sigtet var at tydeliggøre grundlæggende værdier til beskrivelse 

af den danske model og det danske uddannelsessystem i konkurrence med omverden i en stadig mere 

globaliseret verden ” (Pietras & Poulsen, 2011, s. 82). I den forbindelse blev resultatet for folkeskoleområdet 

læreplanen Klare Mål udarbejdet i 2001 og trådte senere i kraft i august 2002. Et af målene var at styrke den 

faglige progression i historiefaget. De centrale kundskabs- og færdigheders (CKF)områder var: Historie i fortid 

og nutid, Tid og rum samt Fortolkning og formidling. For at styrke udviklingen blev faget inddelt i tre faser 
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(3.-4., 5.-6. og 7.-8. klasse) (Pietras & Poulsen, 2011). Der blev udarbejdet vejledende delmål, med anvisninger 

til, hvordan der skulle undervises. 

 

I november 2001 tiltrådte VK-regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) med støtte fra Dansk 

Folkeparti. Regeringen varslede ny kurs på flere områder bl.a. på uddannelsesområdet. I 2003 iværksatte den 

nye undervisningsminister Ulla Tørnæs, et nyt læreplansarbejde med titlen Fælles Mål, senere Fælles Mål 04. 

Ønsket var at ensliggøre undervisningens indhold og skabe fælles nationale mål for alle skolefag. De 

vejledende delmål blev ændret til bindende trinmål - i alt 81 trinmål (Pietras & Poulsen, 2011, s. 83). Som 

noget nyt skulle de bindende trinmål føre frem til nationale slutmål, i form af CKF’erne. I Claus Haas’ optik 

kan dette ses som en direkte indgriben fra statens side, i et forsøg på at centralisere lærernes didaktiske 

metode: ”Det var en nydannelse, og i sagens natur et forsøg på fra statsmagtens side at skærpe reguleringen 

af lærernes didaktisk praksis og tænkning” (Haas, 2014, s. 75). 

 

I 2005 blev VK- regeringen genvalgt, hvilket medførte at Bertel Haarder igen blev undervisningsminister. 

Haarder ønskede, at danske elever skulle kende deres arv og kulturelle ståsted fra historien og gennem 

historiefaget skulle den danske kulturarv styrkes. I regeringsgrundlaget Nye Mål fra samme år, kunne man 

under overskriften Historiefaget skal styrkes læse:  

 

 Regeringen vil sikre, at 4. og 5. klasserne skal have en time mere i faget. I en mere og mere 

 globaliseret verden er det afgørende, at alle danske børn har et solidt kendskab til historie og 

 dens kulturarv. 

(Regeringen, 2005a, s. 16).1 

 

Den globale udfordring og kulturmøderne både i og uden for Danmark, skabte ifølge undervisningsministeren 

et behov for en historiekanon, der havde til hensigt at: ”etablere »identitet, rødder og historie« - »et kulturelt 

fællesskab« hos eleverne (Pietras & Poulsen, 2011, s. 84). Endvidere etablerede regeringen et 

globaliseringsråd, hvis intention var at styrke Danmarks konkurrenceevne og indarbejde hele 

uddannelsesområdet i verdensøkonomien. Således skulle samfundet nu geares til begå sig i den globale 

økonomi. Denne globaliseringsudfordring skulle sikres gennem en øget indsats på de særlige danske værdier, 

den danske kultur og historie. Man mente, at det ville medvirke til at være en forudsætning for virkningsfulde 

kulturmøder i og uden for Danmarks grænser (Pietras & Poulsen, 2011). VK- regeringens 

                                                           
1 Nye Mål. Regeringsgrundlag. VK-regeringen II 
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uddannelsesmæssige mål skulle omhandle en stærk ledelseskultur, evalueringskultur og videnskultur, så den 

danske nationalstat kunne klare sig i et globaliseret konkurrencesamfund. 

 

Regeringens vej mod målet betød en ændring af Folkeskolelovens formålsparagraf, hvilket skete med et 

bredt politisk forlig i 2006. Ifølge Pietras & Poulsen (2011 s. 85) ændrede formålsparagraffen sig nu fra en 

hovedsaglig prioritering af det dannelsesmæssige til en balance mellem kundskaber, færdigheder og 

dannelse. Eleverne skulle nu tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de kunne blive fortrolige med dansk 

kultur og historie: 

 

 § 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. 

 (Undervisningsministeriet, 2006).2 

 

Med målformuleringen fra 2006, var det første gang, at historie var tilføjet selve formålsparagraffen (Haas, 

2014, s. 78). Denne centrale placering af historie i formålsparagraffen bekræfter ifølge Haas, at 

historieundervisningen skulle indgå som kulturel samlingspunkt i et globaliseret Danmark. Samtidig blev 

historiefaget et eksamensfag.  

 

På vej mod kanon 

Ændringerne i folkeskolelovens formålsparagraf medførte samtidig, at regeringen igangsatte et 

læreplansarbejde som indbefattede alle skolens fag. Nu skulle et udvalg finde forslag til, hvordan 

historiefaget kunne styrkes. Heriblandt et forslag til kanonpunkter, der omhandlede: ”relevante 

begivenheder inden for Danmarks historie og andre nationers historie” (Pietras & Poulsen, 2011, s. 86). 

Begrundelse for udvalgets arbejde var blandt andet: 

  

 […]I en mere og mere global verden er det afgørende, at alle danske børn har et solidt 

 kendskab til historie og den danske kulturarv. 

 

                                                           
2 Folkeskolens Formålsparagraf, 2006 
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 […]historieundervisningen skal give eleverne et kronologisk overblik over begivenheder, 

 udviklingsforløb og forandringsprocesser, som er en del af danskernes fælles 

 kulturgrundlag. 

 

 […]Det er regeringens opfattelse, at elever i folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad er fortrolige 

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

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

    (Undervisningsministeriet, 2006, s. 2 f.)3 

 

Med historiekanonen blev der klarlagt et fælles kernestof, som alle elever i den danske folkeskole skulle 

undervises i (Pietras & Poulsen, 2011, s. 87). I alt fandt historieudvalget frem til 29 kanonpunkter. Målet med 

kanonpunkterne var at styrke sammenhængskraften i det danske samfund. Kanonpunkterne førte til en 

heftig debat blandt historikerne herhjemme. Bernard Eric Jensen anså historiekanonen, som et forsøg på at 

få det nationale fællesskab i centrum for historieundervisningen (Pietras & Poulsen, 2011). 

 

Fælles Mål 2009 
I sommeren 2009 trådte Fælles Mål 2009 i kraft. Fælles Mål 2009, var en videreudvikling af Fælles Mål 2004. 

De faglige mål skulle fortsat inddeles i fagformål, slut- og trinmål (Pietras & Poulsen, 2011, s. 89). For faget 

historie skete der store ændringer i læseplanen ved at indføre Historieudvalgets anbefalinger, om en fælles 

historiekanon til slutmålene. De nye trinmål angav nu ensrettede kundskabs- og færdigheds områder for 

historiefaget. Med Fælles Mål 2009 skete der også en ændring i fagformålet (Pietras & Poulsen, 2011).  I 

Historierapporten fra 2006 blev den manglende sammenhæng mellem dannelse og viden kritiseret. Kritikken 

omhandlede blandt andet afstanden mellem dannelse og viden. Det vil sige, at dannelse blev nævnt i stk. 1 

og indholdet/viden først indgik i stk. 3 og lød således: 

 

I fagformålet blev historiebevidsthed således nævnt i stk. 1, mens fagets kundskaber og 

færdigheder blev omtalt i stk. 3. Det betyder, at den nødvendige sammenhæng og dialektik 

mellem historiebevidsthed og fagets kundskaber og færdigheder ikke kom til at fremstå klart. 

Den debat, som siden 1994 har været ført om skolefaget historie, har tydeligt afsløret, at det 

er et problem, at formålets stk. 1. og stk. 3. ikke ses i indbyrdes sammenhæng.  

   (Undervisningsministeriet, 2006, s. 7)4 

                                                           
3 Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, juni 2006 
4 Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, juni 2006 
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I fagformål i Fælles Mål 2009 nævnes kundskaber og færdigheder først. Det vil sige, at eleverne skal udvikle: 

”kronologiske overblik […] viden om og forståelse af kronologiske sammenhænge” (Undervisningsministeriet, 

2009)5. Disse kundskaber og færdigheder skal bruges til at forstå: ”deres hverdags- og samfundsliv”. Ifølge 

Pietras & Poulsen (Pietras & Poulsen, 2011, s. 90), kan denne udlægning af historiebrug tolkes som: 

”konkretisering og en handlingsrettet historiebevidsthed” 

 

I Fælles Mål 2006, var fagets dannelsesmæssige sigte, at bidrage til medborgerskabsforståelsen: ”aktiv 

deltagelse i et demokratisk samfund” (ibid., s. 90). Dette krav om demokratisk dannelse var nu fjernet i Fælles 

Mål 2009. I stedet skulle eleverne gøres: ”fortrolige med dansk kultur og historie” (Undervisningsministeriet, 

2009)6, hvilket kan tolkes som et bevidst ønske om at etablere en fælles national- og identitetsfølelse hos 

eleverne. 

 

Endvidere blev begrebet historiebevidsthed ændret til historisk bevidsthed. En begrebsafklaring af dette, vil 

blive uddybet senere. Dog er en væsentlig pointe at denne begrebsændring skulle styrke elevernes indsigt i: 

”hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte” (Undervisningsministeriet, 2009)7.  

 

En anden årsag til at begrebet blev ændret, kom på opfordring af Historierapporten 2006. Rapporten 

konstaterede at begrebet historiebevidsthed: ”kan forekomme abstrakt og vanskeligt at bruge i den konkrete 

undervisning” (Undervisningsministeriet, 2006, s. 7)8. Denne udlægning er der dog ikke enighed om. I artiklen 

Begrebet historiebevidsthed og dets didaktiske udfordringer (Nielsen, 2012a), fremhæver Carsten Tage 

Nielsen en afhandling foretaget af en historiestuderende fra Syddansk Universitet. Heri uddybes, at de fleste 

lærere ikke arbejder direkte med historiebevidsthed, men at begrebet indgår i deres undervisning i arbejdet 

med fortid, nutid og fremtid, især med fokus på: ”konsekvenserne af fortiden i nutidens lys og elevernes egne 

handlings betydning for fremtiden, arbejder mange lærere med” (Nielsen, 2012a, s. 36).  

 

Fra historielærernes side blev Fælles Mål 2009 generelt godt modtaget. Det blev set som et godt 

hjælpemiddel i tilrettelæggelsen af undervisningen (Pietras & Poulsen, 2011, s. 92). Kritikken af Fælles Mål 

2009 kom derimod fra historiedidaktikernes side. Heriblandt Claus Haas. Historiefaget blev som tidligere 

nævnt det eneste fag der blev tilknyttet direkte til folkeskolens overordnede formål. Denne tilknytning anser 

                                                           
5 Fælles Mål 2009 – Historie, 2009 
6 Fælles Mål 2009 - Historie, Faghæfte 4 
7 Fælles Mål 2009 - Historie, Faghæfte 4 
8 Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, juni 2006 
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Haas (Haas, 2014, s. 79-89 ff) som værende et politisk redskab til, hvor historiefaget bruges som et middel 

til, at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Selvom der i fagets formål står: forståelse af og 

holdninger til egen kultur, andre kulturer”, mener Haas ikke at en forståelse af andre kulturer, er det som 

historiekanonens faktiske udformning tilgodeser. Under kanonpunktet kejser Augustus, nævnes Romerrigets 

arv fra floddalskulturerne og grækerne. Punkterne kan selvfølgelig fremme en forståelse af andre kulturer, 

men Haas’ kritik beror på, at: ”punkterne fremmer ikke forståelse for andre kulturer i nutidens Danmark” 

(Haas, 2014, s. 84). En anden væsentlig kritik, som Haas omtaler, er at islændinge, grønlændere og færingerne 

ikke er nævnt i et selvstændigt historiekanonpunkt. Dette havde ifølge Haas været en oplagt mulighed for at 

give eleverne indblik i, at ”fortidens som nutidens danske kulturarv er et sammensat og flerkulturelt 

fænomen” (Haas, 2014, s. 85). 

 

De nye Fælles Mål 2014 
De nye forenklede Fælles Mål træder først i kraft fra skoleåret 2015/16. Det gælder dog ikke for alle fag, men 

gør sig gældende for historiefaget. Den nye folkeskolereforms målsætning er blandt andet, at: ”alle elever 

skal blive så dygtige som, de kan” (Undervisningsministeriet, 2014a)9. 

 

I 2007 foretog McKinsey en undersøgelse, der beskrev: ”hvad der adskiller verdens bedste skolesystemer fra 

mindre gode ” (Vogt, 2015, s. 16)10. Konklusionen på undersøgelsen nåede frem til, at kvaliteten af lærerens 

undervisning, er det som har størst betydning for elevernes læringsudbytte. Samtidig hentede man 

inspiration til de nye Fælles Mål fra skolesystemet i Ontario, Canada - et skolesystem der i markant grad 

arbejder med målstyret undervisning, og hvordan elever høster optimal læring (Vogt, 2015). Det er netop et 

øget fokus på læring, der er den centrale forskel på Fælles Mål 2009 og de nye Fælles Mål. Lise Vogt mener, 

at der er tale om et paradigmeskifte: ”hvor man fra at tænke undervisning, som det første, nu tænker læring 

som det første. Man går således fra undervisningsmål til læringsmål.” (Vogt, 2015, s. 17). De nye Fælles Mål 

er bygget op ud fra tre kvaliteter: kompetence, færdigheds- og vidensmål (Undervisningsministeriet, 

2009b)11. Rammen for målene er fastlagt af Den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Denne 

ramme harmonerer således med Den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring, hvilket giver 

mulighed for at sammenligne den danske og udenlandske kvalifikationsramme. De tre kvaliteter er: 

 Kompetencer er evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Her er ansvar og 

selvstændighed centrale begreber. 

                                                           
9 Fælles mål for faget historie, 2014 
10 Lise Vogt, konsulent i dansk og Fælles Mål og ekstern konsulent i UVM. 
11 Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 
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 Færdigheder er det, som man kan gøre eller udføre. De kan både være praktiske, kognitive, kreative 

og kommunikative færdigheder.  

 Viden omfatter både viden om et emne og forståelse, det vil sige om man kan sætte sin viden i 

sammenhæng og forklare den for andre. Viden kan være både praktisk og teoretisk. 

(Undervisningsministeriet, 2009b)12 

 

Det betyder ifølge Vogt: ”at man skal have viden for at opnå færdigheder, og man skal tilegne sig færdigheder 

for at opnå kompetencer” (Vogt, 2015, s. 18). 

I de nye Fagformål er ordet undervisning fjernet, ikke kun fra historiefaget, men fra alle fagformålene. Det 

betyder, som nævnt tidligere, at fokus er flyttet fra undervisning til læring, hvilket også fremgår, hvis man 

sammenligner fagformålene i historie fra 2009 og 2014 (Se Bilag 3). 

Kritisk-konstruktiv dannelse 
I bogen Dannelsesteori og didaktik - nye studier, argumenterer den tyske didaktiker Wolfgang Klafki (2001), 

hvorfor almendannelsens overordnede mål skal indebære udvikling af selvbestemmelse-, medbestemmelse- 

og solidaritetsevne. 

 

Almendannelse er et demokratisk dannelseskoncept. Det betyder at: ”dannelse er en mulighed og en ret for 

alle mennesker i det pågældende samfund hhv. inden for den pågældende kulturkreds, ja, i sidste ende for 

menneskeheden som helhed” (Klafki, 2001, s. 121). 

 

Udviklingen af selvbestemmelsesevnen medfører ifølge Klafki (2001, s. 69), at elever skal opnå evnen til: ”selv 

at bestemme over sine individuelle levevilkår og medmenneskelige, erhvervsmæssige, etiske og religiøse 

meninger”, på en overvejet og hensigtsmæssig måde. Endvidere må elever kunne forstå og fordrer de 

muligheder og ansvar, de har i et kulturelt- og demokratisk samfund. Det vil sige evnen til medbestemmelse. 

Den sidste grundevne kalder Klafki solidaritetsevnen, det indeholder elevens egne krav til selv- og 

medbestemmelse, hvilket kun kan legitimeres hvis: 

 

”det ikke kun forbindes med anerkendelse, men derimod også indsatsen for og 

sammenslutning med de mennesker, der helt eller delvist er afskåret fra netop sådanne selv- 

og medbestemmelsesmuligheder, som følge af samfundsmæssige forhold” (Klafki, 2001, s. 69).  

                                                           
12 Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 
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Klafki (2001, s. 80 f.) mener dermed, at almendannelse har to dimensioner, henholdsvis noget fælles og noget 

individuelt. Det er respekten for fællesskabet og det at tage hensyn til modstridende synspunkter, som det 

enkelte individ må besidde, og dette medfører en dannelse af selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet. 

 

Kategorial dannelse 

Den Kategoriale dannelse skal ses som en samlet enhed i dannelsesopfattelsen. Den vil forene den materiale 

dannelsesteori, som tager udgangspunkt i et kulturelt og objektivt indhold, med en formal dannelsesteori, 

hvis position tager sit udgangspunkt i individets egenskaber (Klafki, 2001). Den kategoriale dannelse 

erhverves ved, at individet tilegner sig kategorier, hvorigennem det kan forstå det samfund og den kultur, 

det lever i (Klafki, 2001, s. 17). Det vil sige, gennem dannelsesprocessen udvikles kategorier for at forstå os 

selv. Kategorierne har til hensigt, at eleven bliver klogere på verden og på sig selv. Den kategoriale dannelse 

kan anses som en åbningsproces. Barnet åbner sig for verden, og verden åbner sig for barnet, dette kalder 

Klafki for den dobbelte åbning. Den kategoriale dannelse beror på, det Klafki kalder det eksemplariske princip. 

Det gælder om, at eleven gennem et udvalg af undervisningsindhold, erhverver sig almene indsigter, evner 

og holdninger. Dette gøres gennem et begrænset antal udvalgte eksempler. Ved hjælp af sådanne almene 

indsigter, evner og holdninger kan man gøre større eller mindre grupper af enkelte fænomener og problemer, 

der har samme lignende struktur tilgængelige og begribelige (Klafki, 2001, s. 176). 

 

Epokale nøgleproblemer 

Ideen om, at en række obligatoriske kulturemner der indføres gennem en kanon, og således danner baggrund 

for en almendannelse, anser Klafki (2001, s. 74) for problematisk: ”Det såkaldte kanonproblem […] skulle 

udgøre den substantielle kerne i almendannelse, når det blev overført til henholdsvis børn, unges og voksnes 

abstraktionsniveau […] må vi formulere på ny”. 

 

Klafki finder det derfor vigtigt, at dannelsesprocessen sker på baggrund af centrale nøgleproblemstillinger, 

som det moderne samfund hviler på. Almendannelsen er i denne kontekst ensbetydende med, at alle elever 

kan få en: ”historisk formidlet bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er 

forudsigeligt – fremtiden” (Klafki, 2001, s. 74). For Klafki er det vigtigt at eleverne opnår indsigt i, at alle er 

medansvarlige for sådanne problemstillinger. Således er der tale om udviklingen af epokale 

nøgleproblemstillinger, som ifølge Klafki skal danne grundlag for undervisningens indhold. 
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For Klafki (2001, s. 80) er det centrale, at en dannende diskussion sikrer:  

”at man gennem eksemplariske emner arbejder sig frem til den indsigt: Dels at spørgsmålet 

om ”løsninger” på de store samtids- og fremtids- problemer muliggør forskellige svar. Dels 

hvorfor dette er tilfældet, samt endvidere at disse svar kan være betingede af fx forskellige 

økonomiske, samfundsmæssige og politiske interesser og holdninger eller af klasse-, 

samfundslag- eller generationsspecifikke socialisationsoplevelser og værdinormer eller af højst 

individuelle ideologiske principbeslutninger”.  

 

Heri ligger, at et nøgleproblem kan indeholde forskelligartede løsninger. Ethvert menneske må besidde 

indsigt i dette, i henhold til dets videreuddannelse og kritisk konstruktiv dannelse. Ellers kan individet ikke 

udvikle velovervejede afgørelser og handle selvstændigt, reflekteret og medansvarligt (Klafki, 2001). 

Nøgleproblemstillinger skal altså indgå i skolens virke, hvis eleverne skal udvikle selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritetsevnen. 

Historiebevidsthed 

Den danske historiedidaktiker Bernard Eric Jensen (Jensen) præsenterer i sin artikel ”Historiebevidsthed og 

historie – hvad er det? ” to forskellige forståelser af historiebegrebet (Jensen, 1996). I den første stiller Jensen 

lighed mellem historie og fortid. Historie er de begivenheder, der allerede har passeret. I den anden og 

bredere forståelse af historiebegrebet fremgår det, at det er mennesket der skaber historien. Her forstås 

historie som en proces, der vedrører fortid, nutid og fremtid. Det er denne forståelse 

historiebevidsthedsbegrebet tager udgangspunkt i. Jensen forklarer historiebevidsthed som noget 

processuelt, hvor mennesket lever og agerer i tid. At opfatte den menneskelige tilværelse som en proces i tid 

betyder, at menneskelige eksistensvilkår befinder sig i et nu, mellem levet fortid og en afventende fremtid. 

Historiebevidsthed forstås således som den omstændighed, at fortiden er til stede som en række af 

forventninger til nutiden, hvilket skabes gennem erindring og fortolkning af fortiden. Samtidig er fremtiden 

til stede i nutiden som en række af forventninger.  

Med historiebevidsthed handler mennesket ud fra to faktorer. På den ene side er vi som mennesker 

historieskabte, det vil sige, at vi er et produkt af historien, og er samtidig påvirket af historiske og 

samfundsmæssige faktorer. På den anden side er vi også med til at skabe historien (historieskabende), da vi 

gennem vores handlinger er aktive aktører i vores samfund og derved bidrager til den retning historien tager. 

 

De tre dimensioner i historiebevidsthedsbegrebet kan opstilles som model: 
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Med historiebevidsthed handler det ikke kun om at vide noget om historie, men i stigende grad også om at 

forstå, at vi er historie. Det vil sige, at mennesket er et historisk væsen. Da vi er sociale væsener, deler vi også 

vores historie med andre personer. Jensen (Jensen, 1996, s. 6)  fremhæver, at historiebevidsthed også 

handler om det, at forstå forskellene mellem ens egen historie og andres historie, og beskriver det således: 

 

”Vil man derfor forstå og forklare være- og handlemåder, livsformer og institutioner hos en 

bestemt gruppe mennesker, må man sætte sig ind i deres kultur og dens historie”  

 

Ved at tilegne sig de være- og handlemåder, der eksisterer i det samfund, personer virker og handler i, bliver 

vi i stand til at forstå baggrunden for de kulturelle forskelle, der finder sted. Denne proces er afgørende, at 

eleverne bliver bevidste om, fordi:   

 

”Studiet af fortiden bliver således en nøgle til at forstå, hvorfor nutiden er, som den er, og hvilke 

muligheder der vil være i fremtiden” (Jensen, 1996, s. 6).  

 

Vores udvikling af historiebevidsthed medfører, at vi bliver i stand til at bearbejde og forstå de tanker, vi gør 

om os selv og andre menneskers historier og kulturer. Med historiebevidsthed anskueliggøres menneskers 

handlingsmuligheder i nutiden og fremtiden. 

 

Historisk bevidsthed 
Med faghæftet for historie Historie 95 fremgik det, at: ”Formålet med undervisningen i historie er at styrke 

elevernes historiebevidsthed” (Pietras & Poulsen, 2011, s. 62). I faghæftet til historie fra Fælles Mål 2009 

skete der en ændring af begrebet til: ”Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed” 

(Undervisningsministeriet, 2009)13. Ligeledes står der i Fagformål – Historie 2014, at ”Elevernes historie 

                                                           
13 Fælles Mål 2009 - Historie, Faghæfte 4 
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bevidsthed og identitet skal styrkes” (Undervisningsministeriet, 2014b)14. Historiebevidsthedsbegrebet er 

således blevet erstattet med historisk bevidsthed. 

 

Med ovenstående begrebsafklaring af historiebevidsthed, tydeliggøres det procesforhold, at 

historiebevidsthed tager sit afsæt i:  ”at fortiden er tilstede i nutiden som erindring og fortidsfortolkning, og 

at fremtiden er til stede som et sæt af forventninger ” (Jensen, 1996, s. 5).  

 

Med historisk bevidsthed opstår en bevidsthed om, at forandringer er uundgåelige, og dermed også en 

bevidsthed om menneskets egen historicitet (Jensen, 1994). Jensen sætter altså lighedstegn mellem historisk 

bevidsthed og historicitet. Historicitet er de centrale kendetegn ved menneskets eksistens.   

”Mennesket er ikke blot præget af de historiske omstændigheder, men må selv "overtage" og 

fortolke dem. Historiciteten ytrer sig ved, at mennesket fortæller historier, og ved at det 

identificerer sig med en bestemt generation, nation eller kulturkreds. […] Der er tale om et 

gensidigt afhængighedsforhold: Mennesket er nok bestemt af historien, men historien er til 

gengæld bestemt af menneskets egen aktuelle situation og interesser ” (Encyklopædi, 2015). 

 

Jensen (2003, s. 60) definerer historisk bevidsthed på følgende måde: ”Enhver historiebevidsthed, hvor der 

er en bevidsthed om, at mennesker er historiefrembragte og historiefrembringende, og at forandringer vil 

være uundgåelige”. Historisk bevidsthed karakteriseres dermed ved, at mennesket er bevidst omkring det at 

være skabt af historien, og samtidig er mennesket med til at skabe historien igennem sine handlinger. Med 

reference til Fælles Mål 2009 og Fagformål 2014 betyder det, at elevernes indblik i egen historicitet skal 

styrkes gennem historieundervisningen. 

 

Dog skal historiebevidsthedsbegrebet ses som et overordnet bevidsthedsbegreb og historisk bevidsthed 

anses som et underbegreb (Jensen, 2003, s. 59). At styrke sin historie bevidsthed indbefatter, at eleven bliver 

bevidstgjort om menneskets historieskabte og historieskabende karakter, det vil sige historicitet. 

 

Historiebevidsthedsdidaktik 
Historiebevidsthed kan ikke fravælges. Den eksisterer i vores hverdag og er ikke noget, som eleverne først 

møder i skolefaget historie. Jensen påpeger, at det at have historiebevidsthed er en integreret del af alle 

menneskers liv. 

                                                           
14 Fagformål, Historie, 2014 
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For at kunne fungere i en sociokulturel kontekst er historiebevidsthed en forudsætning, når mennesket 

orienterer sig i tid og rum. Jensen fremstiller i denne forbindelse fire forudsætninger, der er i praksis er 

hensigtsmæssige at udvikle (Jensen, 1996, s. 7): 

 Historiebevidsthed som identitet 

 Historiebevidsthed som et møde med det anderledes 

 Historiebevidsthed som sociokulturel læreproces 

 Historiebevidsthed som værdi- og principafklaring 

Historiebevidsthed som identitet 

Med identitet mener Jensen ” […] betyder det ensartede, det samme, og menneskers identitet har at gøre 

med det, der forbliver det samme, selv når det forandrer sig ” (Jensen, 1996, s. 7). Historiebevidstheden er 

ifølge Jensen knyttet til individets identitet. Gennem tolkning af fortiden skaber vi forståelse for de ændringer 

der sker i en foranderlig verden. Det betyder samtidig, at mennesker påvirkes af deres syn på fortiden, når 

de skal forstå sig selv. I en undervisningskontekst er det derfor vigtigt, at eleverne bliver i stand til at reflektere 

over deres historiebevidsthed, så de kan få en forståelse for deres individuelle syn på fortiden. Dette kan 

bidrage til en indsigt i deres egen handling og tænkning. 

 

Historiebevidsthed som et møde med det anderledes 

I nutidens samfund vil den menneskelige tilværelse indebærer et møde med det anderledes. Jensen påpeger, 

at i dette møde, har mennesket to handlemuligheder, enten må man forsøge at forstå de andres 

historiebevidsthed eller trække sig. Ved at blive i mødet med det anderledes, vil man komme til en forståelse 

for de andres være- og handlemåder. Det vil sige forstå deres historiebevidsthed, herunder opnå en indsigt i 

andres kulturer, livsverdener og verdenssyn. 

 

Historiebevidsthed som sociokulturel læreproces 

I forsøget på at blive klogere på os selv og hvordan livet skal leves, sammenfletter mennesket deres 

fortolkning af fortid, forståelse af nutid og forventning til fremtid. I en sådan kontekst, fremhæver Jensen: ” 

[…] bliver det helt åbenbart, at historie bruges som livets læremester ” (Jensen, 1996, s. 8). I et samfund får 

vi indsigt i, hvorledes andre grupper lever under fastsatte kulturnormer. Med en sådan indsigt i andre 

menneskers forskellige kulturer, bliver man en del af begge parters historiebevidsthed. Vi opstiller 

forventninger til fremtiden, gennem vores udnyttelse af fortidsfortolkning og nutidsforståelse. Således 

udvikler og udarbejder vi en scenariekompetence, så vi kan opsætte og anskue sociokulturelle scenarier. 
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Historiebevidsthed som værdi- og principafklaring 

Gennem vores scenariekompetence bliver mennesket bevidst om kultur- og fællesskabsforståelse, men vi 

må samtidig forsøge at afgøre: ” […] hvad der vil være fornuftigt, ønskeligt og godt at gøre i en given situation” 

(Jensen, 1996, s. 8). Ved hjælp af historiebevidsthedsbegrebet rationaliserer mennesket, og forsøger at 

klarlægge værdier og principper, som skal koordineres i vores omgang med hinanden og samfundet. 

I den forbindelse, er det samtidig vigtigt, at eleverne formår at reflekterer over, hvordan historiebevidsthed 

spiller en rolle, for de værdier og principper de møder. Det kan være hensigtsmæssigt, at eleverne får indsigt 

i en værdi som for eksempel andre kulturnormer. Her kan eleverne opnå erkendelse af, at andre mennesker 

har forskellige tilgange og forskellige historiske baggrunde, som har betydning for deres valg af værdier. Dette 

har betydning for, at eleverne fremadrettet kan indgå i et produktivt fællesskab med mennesker, hvis 

værdisæt adskiller sig fra deres egen. 

 

Det overordnede historiebevidsthedsbegreb er en proces, hvor vi konstant danner og omdanner 

historiebevidsthed i vores samfund, og ikke kun noget der sker i en skolesammenhæng. Elever har altså en 

historiebevidsthed, der er uafhængig af den, de møder i skolen (Jensen, 1996, s. 9).  

 

Processerne for dannelse og omdannelse af historiebevidsthed sker således i: ”mange forskellige socio-

kulturelle sammenhænge” (Jensen, 1994, s. 9-10). Jensen opstiller i en model de mange produktionssteder 

historiebevidsthed kan finde sted. (Jensen, 2003, s. 88): 
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Ifølge Jensen er skolen i konstant konkurrence med andre produktionssteder, derfor må arbejdet med 

historiebevidsthed fremstå som væsentlige og vække elevernes interesse, samtidig med at den bliver: 

”kvalitativ bedre end det, børn og unge er vant til at møde andetsteds. ” (Jensen, 1996, s. 10). Historiefagets 

opgave må derfor være et kvalificerende lærested for producenter og brugere af historiebevidsthed. 

 

Historiebevidsthed- og kundskabsdidaktik 
Jensen mener, at lærere skal bruge den fagvidenskabelige indsigt i deres undervisning (Nielsen, 2012a). Dog 

ikke til at informere eleverne i fagvidenskaberne. Fagvidenskaberne skal altså kun bruges, når de kan 

kvalificere elevernes historiebevidsthed. Det vil sige, at fagvidenskaben kun skal anvendes i undervisningen, 

når den kan tilvejebringe en konstruktiv dialog med udgangspunkt i den historie, eleverne har med ind i 

undervisningen (Nielsen, 2012a, s. 43). Samtalen i undervisningen, skal altså foregå på skolefagets præmisser 

og ikke på videnskabsfagets. Ifølge Nielsen skelner Jensen dermed mellem en historiefagsdidaktik og 

historiebevidsthedsdidaktik. 
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Omvendt står det til hos den norske historiedidaktiker Erik Lund. Han mener, at historietimerne må simulere 

videnskab (Nielsen, 2012a, s. 43). Lund er ikke afvisende overfor historiebevidsthed, men hvor Jensen mener, 

at skolen må medtænke andre produktionssteder af historiebevidsthed ind i undervisningen, fokuserer Lund 

i stedet på historiebevidsthed, som et kundskabsområde undervisningen må simulere.  

 

En betingelse for udvikling af historiebevidsthed forudsætter en erhvervelse af historiekundskaber: 

”historiebevidsthed innebærer […] at eleven må ha bestemte faktiske kunnskaper om fortiden (Lund, 2011, s. 

24). Inden for historiefaget taler Lund om tre kundskaber, der alle har en ligevægt i forhold til hinanden. De 

tre kundskaber er: Utsagnskunnskap: vite-at, Metodekunnskap: vite-hvordan og Begrebskunnskap: 

nøkkelbegreper (Lund, 2011, s. 18). 

 

Ifølge Lund har skolefaget historie haft en lang tradition for at være et fag, hvor både lærerplaner og 

undervisningen blev praktiseret som utsagnskunnskap. Lund mener, at historieundervisningen må og skal 

involvere alle tre kundskabsaspekter. 

 

De tre kundskabsområder opstillet som model og skema: 

 

     

       

Skemaet illustrerer indholdet af de tre kundskabsområder: 

Begrebskunnskap 

(Nøgle- og indholdsbegreber) 

Utsagsnkunnskap 

(Vide-at) 

Metodekunnskap 

(Vide-hvordan) 

- Tid 

- Årsag 

- Kilde 

- Hvad skete der? 

- Hvorfor skete det? 

- Kildearbejde 

- Konstruere fortiden 
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- Ændring - Praktisere historie (do 

historiy) 

 

Såfremt historiefaget skal være gavnligt for eleverne, må faget, gennem de tre kundskabsområder skabe 

sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid, altså stimulere historiebevidsthed. For at opnå indsigt i 

denne sammenhæng må eleverne udvikle nøgle- og indholdsbegreber: change og cause (ændringer og årsag) 

(Lund, 2012, s. 96). Ændringer og årsag er nøglebegreberne til udvikling af elevernes forståelse af, hvordan 

fortid, nutid og fremtid forholder sig til hinanden.  

 

Lund peger på, at nøglebegreberne ændringer og årsag skal indgå i det han kalder: ”synoptisk rammeværk” 

(Lund, 2012, s. 105). Rammeværktøjet kan skabe oversigt og sammenhæng over større eller mindre 

tidsforløb. Rammeværktøjet indeholder endvidere begrebet: ”A Big picture of the Past”, som Lund 

oversætter til: ”overblikk” (Lund, 2009, s. 2). Det handler altså om, at skabe et overblik og dermed en 

sammenhængsforståelse hos eleven. Sammenhængen skal her forstås som de tre tidsdimensioner 

historiebevidsthedsbegrebet indebærer.  

 

Et rammeværktøj kan f. eks. Indeholde ”produktionsmåder gennem tiden” og have et tidsspænd på 60.000 

år (Se bilag 1). Rammeværktøjet medvirker til, at eleverne får et totalbillede, der ifølge Lund skaber: ””Ett 

stort overblikk”, med vekt på ett, av hvordan temaet har endret seg over tid” (Lund, 2009, s. 2).  

 

Hvis historiebevidsthed skal være meningsfyldt hos eleverne, er rammeværktøjet ifølge Lund et vigtigt 

redskab i undervisningen: ”utbygging av dette rammeverket […] kan bidra til at eleverne kan utvikle 

»overblikk over fortiden« som har indre sammenheng, knytter an til samtiden og gi begrunnende 

oppfatninger av flere mulige fremtidsperspektiver” (Lund, 2011, s. 57). 

 

Samtidig kan rammeværktøjet genererer nøglespørgsmål til mere afgrænsede emner og områder. Som 

eksempel fremhæver Lund ”Den atlantiske slavehandel” versus ”Slaveriet gennom tidene”15. Her kan elever 

arbejde med at gå fra det store sammenhæng til det nære. Dette kalder Lund Scaleswitching, hvor eleverne 

udvikler generaliseringer, der medvirker til forstå en sammenhæng i de korte og meget lange sammenhænge. 

                                                           
15 (Konference, Historiebrug : i og udenfor skolen, 2015) 
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Magthavernes rolle og politiske strategier  

I bogen Magt og oplysning Folkeskolen 1950-2006 beskriver Stefan Hermann (Hermann, 2007) politisk og 

pædagogisk tænkning og programmering af folkeskolen. Hermann anvender den franske filosof Michel 

Foucault som inspirationskilde i sine analyser af folkeskolens udvikling. Med begrebet Govermentalisme 

beskriver Hermann, hvordan magthaverne relaterer sig til de statslige organer, og hvorledes de bruger disse 

til at fastholde en magtposition i samfundet. I denne sammenhæng er der naturligvis fokus på staten i forhold 

til folkeskolen. For Foucault dækker Governmentalisme begrebet over magthavernes politiske mål og 

strategier, der ønskes implementeret i forskellige dele af samfundet. Governmentalisme kan altså forklares 

som magtudøvelse, ”Magtudøvelse forstås kort sagt som en sjæle- og adfærdsledelse, der udfolder sig i 

bestemte relationer i en praksis med henblik på at fremme bestemte resultater eller nå bestemte mål” 

(Hermann, 2007, s. 51). I folkeskolen kan dette komme til udtryk, når der f.eks. bliver ændret i folkeskoleloven 

eller der indføres standardiserede, nationale tests. Begge disse eksempler hjælper med at opfylde en politisk 

dagsorden, der er blevet udstukket af magthaverne.  

 

Livslang lærings forskellige dimensioner 

I 1972 udgav Unesco en rapport med titlen Lære at være – undervisning i dag og i morgen (Biesta, 2013). 

Rapporten skulle lede frem til generelle løsninger på de problemer der omhandlede udviklingen af 

uddannelse i en verden med eksplosiv forandring. I rapporten blev der argumenteret for livslang uddannelse 

og for udviklingen af et læringssamfund hvor: ”alt, hvad der skal læres, ”til stadighed må fornyes og 

nyopfindes”” (Biesta, 2013, s. 103). Det er ikke nok at revidere uddannelsessystemet- vi skal nå et stadium, 

hvor vi kan designe et læringssamfund, lød konklusionen i rapporten. Det interessante ved rapporten Lære 

at være er, at livslang uddannelse skal ske på baggrund af: 

 

”solidaritet, demokrati og ’den endelige fuldbyrdelse af mennesket’ […] at sætte mennesket i 

stand til at være sig selv, at ’blive sig selv’ […] der må findes veje til en bredere og stærkere 

solidaritet” (Biesta, 2013, s. 105).  

 

Dette adskiller sig ifølge Biesta stærkt fra de diskurser vores samfund og dets politiker i dag associerer med 

livslang læring. Den livslange læring er under pres fra økonomiske hensyn. Et eksempel på denne 

fremtrædende diskurs, fremhæver Biesta med en reference til en tale afholdt af Van der Pas, 
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generaldirektøren for Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur. Talen omhandler strategiske 

målsætninger for EU i kampen om at gøre Europa ”til den mest konkurrencedygtige og dynamiske 

vidensbaserede økonomi i verden” (Biesta, 2013, s. 105). I talen understeges livslang læring, som viden og 

kompetencer, der skal biddrage til individuelle borgers muligheder for at deltage i samfundet, og således 

styrke den europæiske konkurrencedygtighed og økonomiske vækst. Disse videns og kompetence mål skal 

ske gennem: ”investeringerne i menneskelige ressourcer” (Biesta, 2013, s. 106) Det vil sige en forestilling om, 

at livslang læring drejer sig om udvikling af menneskelig kapital, og dermed sikrer konkurrencedygtighed og 

økonomisk vækst for Europa. 

 

Den livslange læringstrekant 

Livslang læring er den læring, der finder sted gennem hele ens liv (Biesta, 2013). Den livslange læring kan 

ifølge Biesta have flere forskellige dimensioner og formål. Den livslange læring kan deles op i tre overordnede 

formål.  

 

I den første er der tale om den læring, der har tilknytning til ens færdigheder og kompetencer, og videreføres 

direkte i relation til arbejdsmarkedet. Det vil sige nødvendige kompetencer, som bidrager til ens egen 

økonomi og samfundets økonomi. Dette kaldes for den livlange lærings økonomiske funktion.  

 

Den anden dimension af livslang læring, har fokus på selvrealisering og udvikling på det personlige plan. 

Gennem de møder og erfaringer, der udgør ens liv, prøver det enkelte individ at finde livets mening, eller at 

leve ens liv på en bedre måde (Biesta, 2013, s. 108). Hvilket udgør den personlige dimension af livslang læring.  

 

I den tredje dimension er demokrati, solidaritet og inkluderende handle- og tænkemåder, det som definerer 

den livslange læring. Ved hjælp af frigørelse og bemyndigelse, kan individer leve sammen med andre på en 

mere demokratisk, inkluderende og retfærdig måde, hvilket er vigtigt for kvaliteten af det demokratiske liv 

og den individuelle trivsel. Biesta kalder dette for den demokratiske dimension af livslang læring.  

 

De tre dimensioner skal forstås som en kombination, der tilsammen udgør den livslange lærings trekant. Der 

findes positioner i samfundet, hvor flere dimensioner af livslang læring kan være til stede. Det er de tre 

forskellige parameter, som Biesta bruger til at karakterisere udviklingen af det politiske område. 
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Livslang læring stillet op som model: 

 

Ifølge Biesta er der gennem de sidste tre årtier, sket en ændring i diskursen om hvad livslang lærings funktion 

bør være. Diskursen har ændret sig fra ”lære at være” til ”lære at være produktiv og attraktiv på 

arbejdsmarkedet” (Biesta, 2013, s. 107). Ud fra denne kontekst vurderer Biesta, at livslang læring ikke 

længere er en rettighed, men er blevet et individuelt pligt- og ansvarsområde, som konsekvens af 

læringsøkonomien, hvor dagsorden for livslang læring sættes af andre. Endvidere mener Biesta (2013, s. 114) 

at det er blevet statens ret, at kræve alle dens borgere følger og tilslutter sig den globale økonomis krav. 

 

På denne baggrund mener Biesta, at vi bør udvise en bekymring for den nuværende livslange 

læringsøkonomis dominans, og vi må i stedet generobrer den demokratiske dimension af livslang læring. Gør 

vi ikke det forudser Biesta (2013, s. 119): ”den offentlige sfæres forsvinden, en forsvinden af selve sfæren for 

demokratisk politik”. Demokrati er derfor ikke noget som kan produceres gennem økonomisk vækst og 

konkurrenceevne, som læringsøkonomien antager (Biesta, 2013, s. 120). Man kan således ikke få et 

eksamensbevis i demokrati. Demokrati omhandler: 

 

”at lære af forskelle mellem mennesker og om at lære at leve med andre, der ikke er ligesom 

os selv. Af denne grund kan demokrati kun læres af livet. Og denne form for demokratisk læring 

er i sandhed en livslang opgave” (Biesta, 2013, s. 120). 
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Empiri 

Historieundersøgelse af Haas & Nielsen 
Claus Haas og Carsten Tage Nielsen har i fællesskab foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse 

blandt historielærerne i folkeskolen (Haas & Nielsen, 2012). Undersøgelsen havde til formål at afdække 

historielærernes opfattelse af historiebevidsthed og brug af historiekanon. I alt responderede 380 lærere fra 

hele landet på undersøgelsen. Jeg vil tage udgangspunkt i de elementer af undersøgelsen, der er relevant for 

besvarelsen af min problemformulering. 

 

Haas og Nielsen (2012, s. 16) har ikke direkte stillet spørgsmål til historiebevidsthedsbegrebet, da de mener, 

dette kunne opfattes, som en kontrol af lærerenes faglige terminologi. Derfor indeholder spørgeskemaet i 

stedet de tre tidsdimensioner, og samspillet mellem dem, som historiebevidsthedsbegrebet udgør. 

 

 

 

Hele 93 % af historielærerne bruger altså deres undervisning i høj / i nogen grad til, at bearbejde forhold i 

fortiden. Undersøgelsen viser også at 92 % af lærerne bearbejder forhold i nutiden, imens 67 % svarer, at de 

i høj /nogen grad bruger fremtidsdimensionen. Ud fra undersøgelsen konkluderer Haas og Nielsen altså, at 

historielærerne generelt arbejder med alle tre tidsdimensioner i deres undervisning. 
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Dette gør sig også gældende i spørgsmålet om samspillet mellem fortid, nutid og fremtid. 89-98 % af 

respondenterne bruger i høj / nogen grad historiebevidsthedsbegrebet i undervisningen. 

 

Det viser sig ifølge undersøgelsen, at historielærerne sagtens kan operationalisere 

historiebevidsthedsbegrebet ind i undervisningen. Dette står i skarp kontrast til den konstatering som 

Historierapporten 2006 nåede frem til ”Begrebet kan forekomme abstrakt og vanskeligt at bruge i den 

konkrete undervisning” (Undervisningsministeriet, 2006, s. 7). Skal man belyse Haas & Nielsens 

Historieundersøgelsen med kritiske briller, kan et problemfelt ved deres kvantitative undersøgelse være 

følgende; mange historielærere vil måske som en selvfølge svare, at anvendelsen af de tre tidsdimensioner 

finder sted i deres undervisning, jf. kravene for fagets fagformål stk. 3: ”Elevernes historiske bevidsthed og 

identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er 

historieskabte. ”.  

 

Jensen (2003) forholder sig også kritisk til en undersøgelse, der omhandler brugen af historiebevidsthed i 

undervisningen. Han refererer til undersøgelsen Youth and History, som er en omfattende undersøgelse om 

skolens historieundervisning i Europa, og konstaterer: 

 

”Det […] er vanskeligt at gøre et begreb som ”historiebevidsthed” operationaliserbart (dvs. 

gøre målbart), og det er en forudsætning for at kunne lave en kvantitativ og statistisk 

undersøgelse” (Jensen, 2003, s. 83).  
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Jensen mener altså ikke, at lærernes brug af historiebevidsthed i skolerne, kan indfanges ved hjælp af 

kvantitative undersøgelsesmetoder. 

 

Indsamling af empiri 
I forbindelse med min 4. års praktik har jeg foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse er 

foretaget i to 8. klasser. I alt 42 respondenter16. Min undersøgelse er en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen besidder naturligvis ikke samme omfang jf. Haas og Nielsens 

Historieundersøgelsen, eftersom som undersøgelsen er foretaget på en enkelt skole blandt to klasser. Dog 

kan undersøgelsen give et lille indblik i elevernes forståelse af historieundervisningen og deres prioritering af 

faget. 

 

Bevæggrunden for min undersøgelse skal ses i lyset af, at Haas og Nielsens undersøgelse tager afsæt i 

historielærernes og deres undervisning. For at empirien i min opgave skal fungere bedst muligt, må det derfor 

også være relevant, at få et indblik i elevernes syn på historieundervisningen. Undersøgelsen er 

karakteriseret som værende en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.  

 

Spørgeskemaet indeholdte fire spørgsmål. I det følgende afsnit har jeg valgt, at inddrage to spørgsmål, som 

jeg finder mest relevant for min opgave. Alle spørgsmål er vedlagt (se Bilag 2). Procentsatsen er afrundet til 

nærmeste hele tal. 

Det første spørgsmål omhandler elevernes opfattelse af historiebevidsthed: 

Hvor vigtigt er historisk viden, for at forstå sig selv og den verden, man lever i? 

Meget lidt vigtigt 5 % 

Mindre vigtigt 21% 

Vigtigt 43 % 

Meget Vigtigt 31 % 

 

Historiebevidsthedsbegrebet er ikke nævnt direkte i spørgsmålet, eftersom det umiddelbart kan betragtes 

som værende et flydende begreb. Det interessante er dog, at hele 74 % af eleverne mener, at historisk 

viden, for at forstå den verden man lever i er vigtigt / meget vigtigt. 

 

                                                           
16 Parkvejens Skole, Odder 
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Det næste spørgsmål omhandler elevernes opfattelse af fremtidsperspektivet i historiebevidsthed: 

Oplever du at historieundervisningen har fokus på, hvad der er sket i fortiden, hvad der sker i dag samt 

muligheder/konsekvenser for fremtiden? 

I høj grad 10 % 

I nogen grad 14 % 

I mindre grad 17 % 

Slet ikke 2 % 

Ved ikke 57 % 

 

Her svarer hele 57 % af de adspurgte elever ved ikke. Spørgsmålet der rejser sig her er, om eleverne ikke 

bliver undervist i forventninger til fremtiden, eller om det rent faktisk ikke er noget de bevidst tænker over? 

Hvis vi sammenligner med Haas & Nielsen undersøgelse, konkluderes der, at over 90 % af historielærerne 

medtænker fortid- og nutidsdimensionen i deres undervisning.  Ligeledes svarer 74 % af eleverne, at historie 

er vigtigt for at forstå nutiden. Dette kan indikere, at både lærerne og eleverne er bevidste om fortid- og 

nutidsdimensionen i historiebevidsthed. Hvordan forholder det sig så med fremtidsdimensionen i 

undervisningen? Her svarer kun 67 % af lærerene, at de bruger undervisningen til, at afklare 

handlemuligheder i fremtiden. Ser vi på elevernes svar, så ved hele 57 % ikke om historieundervisningen 

opstiller muligheder for fremtiden. Dermed svarer både lærer og elever generelt mindre entydigt på 

spørgsmålet om fremtidsdimensionen. Endvidere kan der stilles spørgsmål ved, om historiebevidsthed 

tydeligt kan observeres i en kvantitativ undersøgelse jf. Jensens kritik heraf. 

 

Historiebevidsthed og demokratisk dannelse 

Hvis undervisningen skal være et kvalificeret lærested, i arbejdet med at udvikle elevernes 

historiebevidsthed, må vi som lærere i vores planlægning af undervisningen medtænke de lære- og 

dannelsesprocesser, som historiebevidsthed i en hverdagssammenhæng knytter sig til. Det vil sige 

historiebevidsthed som identitet, som mødet med det anderledes, som sociokulturel læreproces og som 

værdi- og principafklaring.  

Jensen (1996, s. 12) sammenfatter værdien af, at arbejde med lære- og dannelsesprocesser således: 

 

”Når mennesker sammenkobler fortidsfortolkning, nutidsfortolkning og fremtidsfortolkning, 

opbygges og udvikles en scenariekompetence – altså en evne til at opstille, gennemspille og 
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vurdere sociokulturelle scenarier. En sådan evne er af vital betydning for at kunne leve og 

fungere sammen med andre mennesker i et samfund, og den er af betydning ikke kun i det små 

i hverdagen, men også når samfundets forandringer på et makroniveau står på dagsorden”. 

 

Jensens didaktiske tilgang til historiebevidsthed i undervisningen, skal således ske gennem historiske 

fortællinger og kontrafaktiske historier. Gennem opstillede scenariske- kompetencer, hvor eleverne 

gennemspiller og vurderer forskellige scenarier, opstår muligheden for at danne historiebevidsthed. I dette 

ligger altså Jensens didaktiske og pædagogiske begrundelse for, at historiebevidsthed skal have en central 

plads i historiefaget. 

 

Som folkeskolelærer er man forpligtet på at undervise efter Folkeskolens formålsparagraf. Med afsæt i stk. 3 

kan vi se hvordan folkeskolen skal styrke elevernes demokratiske dannelse: 

 

”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” 

(Undervisningsministeriet, 2013)17. 

 

Hvis det overordnede pædagogiske mål med undervisningen i folkeskolen skal fremme, at eleverne bliver i 

stand til at udvikle selvbestemmelse-, medbestemmelse- og solidaritetsevne - det vil sige evner til at danne 

individuelle holdninger på en hensigtsmæssig måde, tage ansvar på et etisk grundlag, handle empatisk 

overfor andres menneskers holdninger samt at kunne deltage og drage konstruktive beslutninger i 

samarbejde med andre - må historiefaget fortsat  arbejde med, at udvikle historiebevidsthed hos eleverne. 

Historiefaget må altså kvalificere elevernes brug af historie gennem brug af fortidsfortolkning, 

nutidsforståelse og fremtidsforventninger, og dermed fremme en erkendelse af, at vi ikke kun er 

historieskabte, men også historieskabende. 

 

I de nye Fælles Mål skal faget historie, som tidligere nævnt ”give eleverne forudsætninger for at leve i 

demokrati”. Disse forudsætninger skal blandt andet ske gennem elevernes historiske bevidsthed. Hvis et 

andet pædagogisk mål for historieundervisningen skal indeholde forudsætninger for at deltage i et 

demokratisk samfund, må undervisningen bero på en kategorial dannelse, hvorigennem eleverne kan forstå 

det samfund og den kultur de lever i. Undervisningen skal altså gennem et udvalgt indhold skabe en 

kategorial dannelse, der kan skabe centrale nøgleproblemstillinger, som et moderne samfund hviler på. Ifølge 

                                                           
17 Folkeskolens Formålsparagraf 
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Klafki kan en obligatorisk kultur- og historiekanon, ikke give den indsigt, som er relevante for eleverne, hvis 

målet er, at give dem forudsætninger for at deltage i et demokratisk samfund. 

Fælles Mål, en ny dagsorden 

De mange reguleringer af fælles målene, kan ud fra Haas’, Pietras & Poulsens fremstilling vidne om et 

samfund, der skal tilpasses en ny dagsorden, nemlig; konkurrencesamfundet. Omstillingen er sket og sker på 

baggrund af, at vi stadig lever i en mere og mere globaliseret verden. En sådan fremstilling stemmer også 

overnes med de argumenter, som daværende og nuværende undervisningsministre har fremsat. 

  

Som tidligere nævnt i denne opgave så vi, at begrebet historiebevidsthed blev ændret til historisk bevidsthed 

med Fælles Mål 2009. I Haas’ fremstilling var dette et signal om, at succeskriteriet for undervisningen ikke 

længere var personlig udvikling men målbare resultater. I de nye forenklede Fælles Mål, ser vi et 

paradigmeskifte fra at tænke undervisning som det første, til at tænke læring som det første. Det betyder at 

undervisningen vurderes på, om den lever op til de mål kvaliteter, som Den danske kvalifikationsramme for 

livslang læring foreskriver. Det er i den forbindelse interessant at den danske kvalifikationsramme skal 

harmonere med den europæiske kvalifikationsramme, hvor målsætningen er at gøre Europa: ”til den mest 

konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden”, som Van der Pas har formuleret det. 

Ud fra Biestas teori om livslang læring, skaber sådanne målsætninger udfordringer for den demokratiske 

dimension af livslang læring. Dette kommer blandt andet til udtryk i de nye fagformål. Heri forstås historisk 

bevidsthed, som en færdigheds- og videns kompetence, der har til hensigt, at give ”eleverne forudsætninger 

for at leve i et demokratisk samfund”. Det vil sige, at dette begreb, som tidligere vedrørte en dannelses 

dimension i historiefaget, nu omsættes til nogle målbare kompetencer, der skal give forudsætninger for at 

leve i et demokratisk samfund. Ifølge Biesta bør vi være bekymrede for den livslangelæringsøkonomis 

fremtrædende indflydelse. Og han hæfter sig samtidig ved, at demokrati ikke kan produceres gennem 

økonomisk vækst. 

 

Ændringerne af Fælles Mål er ikke tilfældige mener Mads Hermann. Det er en bevidst magtudøvelse staten 

anvender, når den ønsker at fremme bestemte mål. Med afsæt i de nye forenklede Fælles Mål, har vi set et 

skifte fra undervisning i fokus til læring i fokus. Gennem en målstyret undervisning fastsættes de overordnede 

kompetenceområder, som magthaverne finder relevante, at folkeskolen implementerer. 

 

Både Haas, Pietras & Poulsen anser historiekanonen, som værende et middel til, at ”elever skal gøres fortrolig 

med dansk kultur” I den sammenhæng påpeger Haas også et problem med den nuværende og kommende 
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historiekanon, eftersom kanonpunkterne ikke fremmer en forståelse af andre kulturer. Dette står også i 

nærværende kontrast til nutidens flerkulturelle samfund. I denne kontekst er det samtidig interessant at 

staten mener, at en national sammenhængskraft i Danmark, skal sikres gennem en monokulturel 

historiekanon, og ikke indeholder en flerkulturel dimension, som ifølge Haas, Klafki m.fl. eksisterer i nutidens 

flerkulturelle samfund. Og kan i stedet være et udtryk for, at staten ønsker at fremme en bestemt 

nationalistisk kultur. 

Konklusion 

I folkeskolens overordnede formål bekendtgøres det, at skolens opgave skal forberede eleverne til deltagelse 

og medansvar i et samfund med frihed og folkestyre. Heri ligger skolens dannelsesmål. Hvis denne 

målsætning skal lykkes, må dette dannelsesmål være baseret på en kritisk-konstruktiv pædagogik. Eftersom 

der her kan udvikles de kompetencer et moderne- og flerkulturelt samfund indebærer. Hvis skolens 

dannelsesmål fortsat skal være demokratisk, må det sikre en almendannelse hos eleverne, som bygger på 

medbestemmelse-, selvbestemmelse- og solidaritetsevnen. 

 

Med ændringerne af begrebet historiebevidsthed til historisk bevidsthed, har fagformålene i historie 

bevæget sig fra en elevcentreret historiebevidsthedsdidaktik til en kundskabsorienteret didaktik. 

Spørgsmålet der rejser sig må være, hvilken didaktik er mest bæredygtig og forsvarlig? Svaret kan findes i, 

hvilken funktion historiefaget må varetage i samfundet. 

 

Med Erik Lunds kundskabsdidaktik er der mulighed for, at arbejde med begge didaktiske retninger og 

begreber. Denne historiebevidstheds- og kundskabsdidaktik kan bidrage med udviklingen af de kompetencer 

et moderne samfund efterspørger. Endvidere kan denne didaktik rejse de problemstillinger, der er 

nødvendige for en kritisk-konstruktiv dannelse. Ved at tage udgangspunkt i et synoptisk rammeværktøj, kan 

eleverne sammenkoble fortidsfortolkning, nutidsfortolkning og fremtidsforventning. Derved opnås 

kompetenceområder, der giver dem indsigt i egne handlemuligheder, og giver dem forudsætninger for at 

leve i demokratisk samfund.  

Angående empirien som jeg har arbejdet med i denne opgave, kan der endvidere også konkluderes, at især 

fremtidsdimensionen i historiebevidsthed er et udfordrerne begreb at behandle i skolen, både ud fra et 

lærer- og elevsynspunkt. Gennem arbejdet med denne opgave, har jeg fået indblik i den didaktik, som Lund 

repræsenter. Heri i ser jeg konkrete muligheder for målrettet at arbejde med historiebevidsthedsbegrebet i 

undervisningen. Dette kan både tilvejebringe de kompetenceområder, man som lærer er forpligtet på at 

efterleve, men samtidig også gøre historiebevidsthed håndterbart for eleverne, og dermed medvirke til, at 

udvikle en kritisk-konstruktiv dannelse jf. spørgsmålet om relevante nøgleproblemstillinger. 
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Rammerne for de nye Fælles Mål er bestemt ud fra Den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 

Kvalifikationerne efterlever de kompetencer et globaliseret konkurrencesamfund anser som nødvendige. 

Med Biestas analyser af udviklingen af livslang læring, gennem de sidste tre årtier, samt de forskellige 

dimensioner af livslang læring, tegner der sig et billede af, at den nuværende og kommende 

kvalifikationsramme, kan være til hinder for udvikling af den demokratiske dimension af livslang læring. 

Hvilke kvalifikationer og kompetencer er hensigtsmæssige at udvikle? Svaret må igen blive; de kvalifikationer 

staten og samfundet forlanger. Pietras & Poulsen påpeger også, at kravet om demokratisk dannelse er fjernet 

i Fælles Mål, men stadigvæk er nævnt i folkeskolens formålsparagraf. Hvilket kan indikere en gradvis 

nedprioritering af en kritisk-konstruktiv dannelse i den danske folkeskole. 

 

Perspektivering 

Med baggrund i overstående konklusion mener jeg, at der gradvist er fremkommet et nyt værdisæt ind i hele 

tænkningen af vores folkeskole. Ønsket om at finde løsninger på de udfordringer det danske samfund står 

over for i forbindelse med en stadig mere globaliseret verden, skal tilvejebringes ved hjælp af 

kompetencerområder, der kan bidrage til den økonomiske dimension af livslang læring. 

 

”den målstyrede undervisning efter skolereformen bryder afgørende med den kontinentale 

didaktiktradition og dannelsesbegrebet. Læringsmålstyret undervisning understøtter en 

autoritær udvikling, der styrer menneskelig aktivitet efter lederbestemte mål” (Hedegaard, 

Rasmussen, & Simonsen, 2015). 

 

Hvilke udfordringer medbringer de nye Fælles Mål for læreren? Som ovenforstående citat konkluderer, ser 

vi altså et brud med hele den kontinentale dannelsestænkning, som Klafki har været en af de fremmeste 

repræsentanter for. Det bliver derfor nødvendigt, at spørge sig selv om følgende? Bidrager de nye Fælles Mål 

med udviklingen af en demokratisk dannelse? Dette kan være vanskeligt at svare entydigt på. Men eftersom 

vi gradvist bevæger os væk fra en kontinental didaktik over til en kundskabsdidaktik og dermed en 

angelsaksisk model, er udfordringen at lærerens mål med undervisning, hovedagligt kommer til, at fokusere 

på uddannelse og ikke dannelse. Hele dannelsestænkningen har i denne optik kun et formål. Den må bidrage 

til en national sammenhængskraft, hvor vi kan udvikle de kompetencer, som det økonomiske 

læringssamfund kan måle værdien af.  
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Jeg mener at historiefaget må være et lære- og værested, hvor der selvfølgelig kan udvikles og læres nyttige 

kompetencer, men det må gå hånd i hånd med en tanke om udvikling af demokratisk dannelse og 

historiebevidsthed. Dette må vi som lærere være yderst opmærksomme på i fremtiden, hvis eleverne skal 

lære at begå sig i samfundet, der forhåbentligt også i fremtiden bygger på ligeværd og demokrati. 
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Bilag 1: Rammeværktøj, produktionsmåder gennem tiden 
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Bilag 2 Spørgeskema, sæt kryds ved svaret (42 respondenter) 

 

1) Hvor vigtigt mener du, at historiefaget er? 

_8_ Meget lidt vigtigt 

_16_ Mindre vigtigt 

_15_ Vigtigt 

_3_ Meget vigtigt 

 

2) Hvor vigtigt er historisk viden, for at forstå sig selv og den verden, man lever i? 

_2_ Meget lidt vigtigt 

_9_ Mindre vigtigt 

_18_ Vigtigt 

_13_ Meget vigtigt 

 

3) Hvad har størst betydning for om historiefaget er interessant? 

_16_ Et spændende emne 

_14_ En god lærer 

_7_ Varierede undervisningsformer 

_2_ At man kan se sammenhæng mellem, det der bliver undervist i og nutiden 

(2 ugyldige) 

4) Oplever du at historieundervisningen har fokus på, hvad der er sket i fortiden, hvad der 

sker i dag samt muligheder/konsekvenser for fremtiden? 

_4_ I høj grad 

_6_ I nogen grad 

_7_ i mindre grad 

_1_ Slet ikke 

_24_ Ved ikke 
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 Bilag 3 

 

Formål for faget historie 2009 Fagformål 2014, 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, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. 

Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og 

sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne 

udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår 

gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle 

deres viden om, forståelse af og holdninger til egen 

kultur, andre kulturer samt menneskers samspil 

med naturen. Undervisningen skal give eleverne 

mulighed for overblik over og fordybelse i 

historiske kundskabsområder og styrke deres 

indsigt i kontinuitet og forandring. 

 

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes 

historiske bevidsthed og identitet og give dem 

indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og 

samfund er historieskabte, og give dem 

forudsætninger for at forstå deres samtid og 

reflektere over deres handlemuligheder. 

Undervisningen skal stimulere elevernes evne til 

indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres 

lyst til at formulere historiske fortællinger på 

baggrund af tilegnet viden. 
 

Eleverne skal i faget historie opnå 

sammenhængsforståelse i samspil med et 

kronologiske overblik og kunne bruge denne 

forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. 

Eleverne skal blive fortro-lige med dansk kultur og 

historie. 

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og 

vurderende med historiske sammenhænge og 

problem-stillinger for at udbygge deres forståelse 

af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og 

opnå indsigt i kontinuitet og forandring. 

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet 

skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan 

de selv, deres livsvilkår og samfund er 

historieskabte. Derved opnår eleverne 

forudsætninger for at leve i et demokratisk 

samfund. 
 

 


