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Kritisk tænkning i 
samfundsfag

Af Anton Rank, uddannet folkeskolelærer i samfundsfag, historie og geografi, cand.mag. i pæda-
gogik, uddannelsesstudier og socialvidenskab fra RUC.

Kritisk tænkning eller kritisk sans, som 
det hed tidligere, har ikke været lige-

så fagligt og teoretisk behandlet, som f.eks. 
demokratisk dannelse og aktiv deltagelse i 
et demo-kratisk samfund. Alligevel er før-
ste sætning i det nye afsnit fra faghæftet, at 
“Kritisk tænkning er en forudsætning for at 
deltage i demokratiet, og derfor er det også 
en del af samfundsfagets formål.” (BUVM 
2019:54). Dette ræsonnement er ikke svært at 
overføre til fænomener ude i verden. Over-
vej bare hongkongernes demonstrationer for 
deres demokratiske rettigheder det sidste års 
tid: Hvad kan den primære drivkraft mon 
være? Er der tale om en kritik eller en del-
tagelse i demonstrationerne for deltagelsens 
skyld? Selvom sidstnævnte også må findes i et 
eller andet omfang, så er antagelsen fra mini-
steriet altså, at udgangspunktet for deltagelse 
i samfundet er, at der er nogen, som vil noget 
med samfundet. At de engagerede og delta-
gende på en given arena, har gjort sig tanker 
om, hvordan de mener tingene er, og måske 
også, hvordan de kan eller bør være. Dette 
må antages at gælde både de bevarende og 
forandrende samfundsinteresser.

Men til trods for ministeriets indsats med det 
nye faghæfte og artiklen på EMU, så må der 
fortsat arbejdes med en professionsfaglig og 

teoretisk debat om begrebet, som det gæl-
der mange andre områder af grundskolens 
indhold. Det vil simpelthen stride med mi-
nisteriets egen logik om begrebet, hvis den-
ne debat udebliver. Denne artikel vil derfor 
præsentere nogle perspektiver på, hvordan 
begrebet ’kritisk tænkning’ tager form i en 
henholdsvis ministeriel, teoretisk og praktisk 
sfære. Ideen er ikke at levere endnu en vejled-
ning, men at bidrage kvalificeret til debatten. 
Det skal i den sammenhæng nævnes, at ar-
tiklen kan ses som komplementær og disku-
terende i forhold til de artikler Leon Dalgas 
Jensen lavede til dette tidsskrift i starten af 
årtusindskiftet om ’kritisk sans’ i samfunds-
fag (Jensen 2001a, b, 2002).

Kritisk tænkning som formativ kategori i 
uddannelse
At kunne ’tænke kritisk’ er formentlig noget 
af det mest efterstræbelsesværdige, og på 
samme tid, en af de mest mystiske af tæn-
kemåderne i uddannelsesverden. Allerede i 
1990 påpeger den amerikanske psykolingvist, 
Frank Smith, at kritisk tænkning har “(…) 
antaget næsten tvangsmæssige proportio-
ner”, især i de samfundsvidenskabelige fag og 
uddannelsesmål (Smith 2008:128). Smiths 
pointe er, at der er et uforholdsmæssigt stort 
fokus på det at kunne tænke kritisk, i forhold 
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til hvor uklart begrebet må stå for dem der 
bruger det. Samtidig påpeger han en afstand 
mellem, hvad der er interesse i, at kritisk 
tænkning er, og hvad kritisk tænkning er, når 
det ses som tankemæssigt fænomen: “Man 
spørger sig selv, hvor alvorligt de mennesker, 
der ønsker en kritisk tænkning, især inde for 
uddannelsessystemet, egentlig mener det” 
(Smith 2008:145). 

For kritiske tænkere er jo kritiske. En kriti-
ker kan være en meget stridslysten person, 
som udvikler urovækkende refleksioner og 
argumenter, og som ikke skeler til rettidig 
omhu eller hvorvidt kritikken er konstruktiv 
eller ej (ibid.). Dette perspektiv har dermed 
ikke så meget at gøre med den kritiske tænk-
ning (critical thin-king), som efterspørges på 
arbejdsmarkedet: “Brugen af logik og fornuft 
til at identificere styrker og svagheder af al-
ternative løsninger, konklusioner og tilgange 
til problemer.” (WEF 2016:52, egen oversæt-
telse). Så for Smith er kritisk tænkning, som 
formativ kategori i uddannelse, altså mere 
end udviklingen af den innovative og entre-
prenante person, som kan produktudvikle og 
generere værdi for private såvel som offent-
lige virksomheder. Og det er heller ikke det 
samfundsfagets formålsparagraf lægger op 
til; kritisk tænkning handler om kvalificeret 
og engageret deltagelse i samfundet (UVM 
2019:7). Denne skelnen er central for debat-
ten, da arbejdsmarkedet og dets spekulatio-
ner om fremtidens behov, er en helt anden 
diskussion.

Mellem samtidsorientering og samfundsfag
Bevæger vi os fra Smiths analyse af den kri-
tiske tænkning i det amerikanske uddan-
nelsessystem og over til Danmark, så er der 
også tale om en relativ brat overgang fra faget 
Samtidsorientering til Samfundsfag i 1993, 
når man kigger på fagets kritiske “element” 
(Danmarkshistorien 2012). Da faghæftet for 
samfundsfag ankommer i 1995, introduceres 
begrebet ’kritisk sans’ som en del af fagets 

formål, hvor det har været lige siden; fra 
faghæftet 2015 hedder det ’kritisk tænkning’ 
(UVM 1995:9, MBUL 2015:1). I 1995 beskri-
ves den kritiske sans ikke yderligere, til trods 
for dets centrale placering i fagets formål. I 
faghæfterne fra 2002-2019 kommer der dog 
nogle forsigtige beskrivelser af begrebets 
faglige aspekt, hvoraf faghæftet fra 2009 og 
2019 er de mest udfoldede (UVM 2009:13ff, 
BUVM 2019:54). 

Selvom samtidsorientering ikke indeholdt 
et specifikt kritikbegreb, så var der stadig en 
kritikform repræsenteret i faget. I min egen 
analyse konkluderede jeg, at bevægelsen fra 
samtidsorientering til samfundsfag og udvik-
lingen fra kritisk sans over i kritisk tænkning, 
er en udvikling fra en såkaldt problemorien-
teret kritikform til en kompetenceorienteret 
kritikform (Rank 2019:52ff). 

I samtidsorientering var forestillingen om 
det kompetencebegreb, som i bred forstand 
er gældende i dag, ikke mulig, hvilket også 
direkte påpeges i fagets andet faghæfte: “[d]
et omfattende område, der er fagets indhold, 
gør det ikke muligt at pege på en bestemt 
afgrænset mængde af viden eller færdighe-
der, som eleverne bør tilegne sig.” (UVM 
1987:10). 

I stedet behandlede faget samtidsproblemer 
og begrundelsen var, at det er dér “centrale 
værdispørgsmål træder frem”, og formålet var 
at “vinde indsigt i de forhold, der er afgø-
rende for vore valg og handlinger” (UVM 
1977:7). Det kritiske element udledte jeg af 
faghæftets vejledning, som værende en ‘vur-
dering’ og diskussion af modsætningsforhold, 
såsom “beskyttelse/udstødelse” af grupper, 
“lighed/ulighed” ift. kulturel baggrund, kon-
kurrence, indtægter og indflydelse på beslut-
ninger i samfundet (UVM 1977:37). Men for 
at denne tilgang kunne lykkes, lagde de vægt 
på det, de kaldte den personlige konfrontati-
on og direkte undersøgelse (UVM 1977:17). 
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At faget både indeholdt en dimension for 
værdier, samt en kritisk metode, hvor den 
personlige konfrontation refererer til et prin-
cip om autenticitet i undervisningen, er også 
at finde i samfundsfag i dag: “Eleverne skal 
opnå forudsætninger for udvikling af kritisk 
tænkning og et værdigrundlag, så de kan 
deltage kvalificeret og engageret i samfundet.” 
(UVM 2019:7). Forskellen mellem samtids-
orientering og det samfundsfag vi kender 
i dag, består i stedet i, at fagenes forhold 
mellem mål og middel er et andet. Der er 
nemlig stor forskel på at beskæftige sig med 
et problem, fordi det er et problem og det at 
beskæftige sig med et problem, fordi det leder 
til tilegnelsen af færdigheds- og vidensmål. 
Heri består overgangen fra problemoriente-
ring til kompetenceorientering, og dermed 
en ændring i de kritikformer de to tilgange 
fordrer i praksis.

Hvad forstår Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet ved kritisk tænkning?
Ses der dog helt overordnet på faghæfternes 
indhold gennem årene, så er det først i løbet 
af det sidste års tid, at Børne- og Undervis-
ningsministeriet for alvor har skiftet strategi, 
når det kommer til fagets kritikbegreb. Skiftet 
kan selvfølgelig ses med afsnittet i faghæftet 
for 2019, men at ministeriet via EMU har 
udgivet en hel artikel om begrebet og dets 
betydning, er noget helt nyt (BUVM 2019:54, 
Christensen 2020). Dette skifte kan udlægges 
på to måder, som er relevante i denne sam-
menhæng.

Den ene omhandler det forhold, at den ’kri-
tiske tænkning’ kan siges at være undergået 
samme udvikling, som det gælder for mange 
andre fagområder i samfundsfag de sidste to 
årtier (og som i øvrigt gælder for det meste af 
grundskolen i sin helhed):

• En moderat akademisering: samfundsfag 
i grundskolen omsætter de samfundsvi-

denskabelige grunddiscipliner, økono-
mi, politologi og sociologi, til politik og 
international politik, økonomi, sociale 
og kulturelle forhold og samfundsfaglige 
undersøgelsesmetoder.

• Opgør med “snakkefaget”: samfundsfag 
i grundskolen skal kvalificere og udvikle 
elevernes kompetencer ud fra viden (sam-
fundsfaglig teori og empiri) og færdighe-
der (samfundsfaglige undersøgelsesmeto-
der). Kritisk tænkning må gøres derfor til 
udtryk for en samling af kompetencer (se 
f.eks.: Christensen 2020).

• Vigtigheden af ’evidens’: afstanden mel-
lem den politiske intention (faghæftet) og 
praksis (undervisningen) søges mindsket. 
Dette betyder, at der i stigende grad gives 
anvisninger om, hvordan læreren bør un-
dervise med begrundelse i hvad forskerne 
mener der virker (Olsen 2010).

Den anden måde man kan udlægge skiftet i 
Børne- og Undervisningsministeriets strategi 
på, er mindre spekulativ. For det kan i stedet 
være af den helt simple årsag, at mange lære-
re er usikre på hvad ’kritisk tænkning’ egent-
lig dækker over, og at der derfor er opstået et 
behov for afklaring.

I forhold til denne afklaring, så findes der 
litteraturstudium udarbejdet af Rambøll 
(bestilt af ministeriet), hvor forskningslit-
teratur om ’kritisk tænkning’ fra en række 
forskellige lande (primært USA) analyseres 
på tværs (Rambøll 2019). Her kondenseres 
den analyserede litteratur til en definition af 
’kritisk tænkning’ (ibid.:12). Sammenlignes 
denne definition med afsnittet i faghæftet fra 
2019 (BUVM 2019:54), så divergerer de på 
det punkt, at Rambølls definition tillægger 
fagligheden at være forudsætning for udvik-
lingen af kritisk tænkning. Faghæftet har et 
andet ræsonnement: at den kritiske tænkning 
muliggør, at en faglig analyse kan anvendes til 
at underbygge kritik. Hvad de har tilfældes er, 
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at ’kritisk tænkning’ refererer til en bestemt 
taksonomi: ’analyse’ og behandling af ’pro-
blemer’. Rambøll anvender bl.a. ’bedømme’, 
’evaluere’ og ’vurdere’ som søgeord i deres 
analyse, hvilket også hænger godt sammen 
med kritikkens etymologi (Rambøll 2019:48, 
Katlev 2000:376). 

Hvad de dog også har tilfælles, er, at den 
kritiske del af kritisk tænkning ikke konkret 
udfoldes. Og da en bestemt taksonomi gælder 
for alle færdighedsmål, så må man vove den 
påstand, at der må være mere til den ’kritiske 
tænkning’ end dét. I så fald ville forvirringen 
om begrebet være en forvirring om tænk-
ningens taksonomi. Der kan derfor spørges 
(dumt): er et argument kritisk bare fordi det 
er analytisk og omhandler et problem?

Hvis man dog fjerner taksonomien, så står 
der stadig nogle nøgleord tilbage, som kan 
spore os ind på, hvad de to dokumenter hver 
især tillægger den ’kritiske tænkning’. For 
Rambøll gælder det, at kritisk tænkning er 
en måde at nå ’nye erkendelser’ på (Rambøll 
2019:12). For faghæftet gælder det både, at 
’sandhed’ er noget der kan stilles spørgs-
målstegn ved, at man skal kunne se ’andres 
perspektiv’ og at man kan udvikle ideer om, 
hvordan samfundet kan ’indrettes anderledes’ 
(BUVM 2019:54).

Kritisk tænkning set fra et samfunds- 
teoretisk perspektiv
I samfundslitteraturen og sociologien er 
der en række forskellige kritiktraditioner og 
kritikformer. Generelt er det muligt at opdele 
disse i henholdsvis eksplicitte og implicitte 
kritikformer (Bayer 2010:14, 111ff).

I den eksplicitte kritikform tages der aktivt 
stilling til, hvad der kritiseres og hvorfor. 
Ofte introduceres der også et normativ, som 
beskriver hvordan noget kan eller bør være i 
stedet for. I sociologien kaldes dette også kri-
tisk teori, hvor Frankfurterskolen med blandt 

andre Theoder W. Adorno og senere Jürgen 
Habermas er at finde (se f.eks. Adorno 2017, 
Habermas 1975). I disse to udgivelser findes 
en eksplicit kritik af henholdsvis fascismen 
og kapitalismens selvlegitimation. Dertil er 
der udviklet nogle normativer, der beskriver, 
hvordan samfundet i stedet bør udvikle sig. 
Som eksempel har Adorno et normativ om, 
at ’opdragelsen’ er midlet, hvorigennem et nyt 
holocaust kan afværges (Adorno 2017:71). 
Det er så igennem hans analyser af dannel-
sesbegreber, at man får et fingerpeg om, hvad 
der tillægges ’opdragelsen’ (se f.eks. Adorno 
1972). Mere konkret behøver det ikke være.

Den implicitte kritikform er omvendt en 
samfundsanalyse, hvor teoretikerne ikke 
ud-ser sig en genstand for kritikken og hel-
ler ikke udvikler normativer. Dette skal ikke 
forstås, som at al sociologi, der ikke er kritisk 
teori, indeholder en implicit kritik. Hvad en 
implicit kritik kan bestå i, er nemmest at for-
klare gennem et eksempel:

Michel Foucault har gennem en række ana-
lyser, f.eks. af rets- og fængselsvæsenet, 
udviklet begreber om disciplin, normalise-
ring, magt og diskurs, som kan siges at ud-
øve en implicit kultur- og civilisationskritik 
(Foucault 2002, Bayer 2010:111ff). For selv-
om de metodiske greb, som Foucault benyt-
ter, har en deskriptiv karakter (at beskrive 
hvordan noget er), så har hans analyser et 
kritisk potentiale: Er de moderne discipline-
rende og normaliserende straffe mere huma-
ne end de traditionelle korporlige? Er disci-
plin og normalisering i et samfund neutralt, 
kulturelt og/eller politisk? Kan et retssystem 
være objektivt? Osv. Spørgsmål som disse kan 
dermed have en normativ fordring, som er af 
samfundsfaglig relevans: Hvordan bør man 
straffe, hvis man vil straffe? I undervisningen 
kan spørgsmål som disse siges at udgøre et 
mulighedsrum, hvor eleverne helt legitimt 
kan bruge egne værdier og holdninger i sam-
menhæng med samfundsfaglig viden: Hvis 

Side 7



eleverne ønsker en resocialisering af krimi-
nelle, hvilket middel ville de så anvende? 
Dette leder os frem mod et praksisperspektiv 
på kritisk tænkning.

Kritisk tænkning i praksis
Som det fremgår af artiklen om kritisk tænk-
ning på EMU, så er en af de helt centrale fær-
digheder i den kritiske tænkning: at kunne 
skelne mellem fakta og værdidomme/hold-
ninger (Christensen 2020). Den idé vil jeg 
her forsøge at bryde en smule med. Ikke fordi 
det er umuligt at opstille nogle kriterier for 
en skelnen mellem fakta og holdninger, men 
fordi den kritiske tænkning måske er særlig 
relevant de steder, hvor det faktisk er svært 
at skelne. Den nuværende coronakrise er helt 
eksemplarisk i denne sammenhæng. Gennem 
de sidste par måneder har der kunne iagtta-
ges et forsøg på en skelnen mellem ’politiske 

beslutninger’ og ’sundhedsfaglige vurderin-
ger’ (Damsgaard 2020). Politikerne har kunne 
pege på sundhedsmyndighederne og vice ver-
sa, når beslutninger kom under angreb i den 
offentlige debat. Samtidigt har samfundsfag-
lige spørgsmål tårnet sig op: Hvad er et men-
neskeliv værd? Må forsamlingsretten stå over 
eller under forsøget på at redde menneskeliv? 
Skal globaliseringen fortsætte eller skal den 
begrænses, og hvor længe? Osv. Et menneske-
liv kan måske godt gøres op i kroner og øre, 
effekter på samfundsøkonomien, men hvilket 
menneskesyn er så på spil? Kendsgerninger 
kan godt hvile på holdninger; det er ikke kun 
omvendt. Holdninger og værdier bliver må-
ske heller ikke altid bedre af at være funderet 
på fakta og kendsgerninger. Af den grund vil 
jeg gerne introducere et perspektiv på kritisk 
i tænkning i praksis, som har noget andet 
som sit centrale; et spændingsfelt og sam-

KT-modellen. Model for tre felter og deres sammenhænge i den kritiske tænkning (egen mo-
del, Rank 2020)
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menhæng mellem viden, kritiske færdigheder 
og en kritisk disposition.
 
Viden
Dette felt repræsenterer det vidensmateriale, 
som eleverne arbejder med. Det kan være 
artikler, faglitteratur, empiri og en lang række 
andre læremidler, som formidler en viden 
om et samfundsfagligt fænomen, teori eller 
problemstilling. I en kritisk sammenhæng er 
viden aldrig en neutral størrelse; der er altid 
en afsender, en vægtning af centrale pointer 
og et formål med den viden der er produce-
ret. Med en kritisk sammenhæng menes der, 
at det ikke nødvendigvis er udtryk for en kri-
tisk tænkning, at være kritisk over for alt hele 
tiden (Smith 2008:143). Der er en indledende 
udvælgelsesproces, når man bedømmer det 
materiale man arbejder med, hvilket leder os 
over i de kritiske færdigheder.

Kritiske færdigheder:
Disse færdigheder dækker over en række 
færdigheder, som hverken er nye eller unikke 
for kritisk tænkning. De tæller både kildekri-
tikken, som vi kender fra historiefaget, men 
også metoder, hvor man opstiller gyldigheds-
kriterier for det vidensmateriale, der arbejdes 
med. Disse kriterier kan udledes af andre 
samfundsfaglige metoder, f.eks. som Leon 
Dalgas Jensen (2001a) har vist det:
• Korrespondenskriteriet: “… overensstem-

melse mellem begreber, modeller og teori-
er og den virkelighed de beskriver, tolker 
og forklare.” (Jensen 2001a:27).

• Konsensuskriteriet: Erkendelse er en 
kollektiv handling, hvor gyldig viden kan 
afhænge af, hvad vi i en social sammen-
hæng er enige om, er gyldig viden.

• Konsistenskriteriet: Dette kriterium hand-
ler om, hvorvidt det vidensmateriale man 
arbejder med, giver logisk mening. Er der 
en konsistent logik i argumentationen 
eller er der selvmodsigelser, manglende 
eller ubegrundede sammenhænge? Det 
handler ikke om den “rigtige” logik, men 

om hvorvidt der kan udledes en logik, et 
ræsonnement, et rationale osv.

• Narrativt kriterium: Fortællingens form, 
kohærens, sammenhængende struktur, 
dens forløbsbeskrivelse i tid og sted, dens 
begyndelse og afslutning, dens proble-
mudpegning, dens aktører, rammevilkår 
og centrale begivenheder.

(Jensen 2001a:27f)

Arbejdet med kriterier rækker både ind en 
vurdering af det vidensmateriale eleverne 
arbejder med, men har en dobbelt funkti-
on, da eleverne også kan vurdere deres egen 
tilgang og metode til forskellige opgaver: kan 
en model af det økonomiske kredsløb beskri-
ve privatøkonomi eller kan vi finde en model 
der er bedre til dét? Kriterierne behøver ikke 
at være ovenstående eller være svært formu-
leret. Der er kan også udvikles andre kriterier 
i samarbejde med eleverne: Hvilke typer kil-
der stoler I på og hvorfor? Et spørgsmål som 
måske kan starte en dialog, hvorfra man kan 
udvikle kriterier for arbejdet med vidensma-
teriale og kilder.

Andre kritiske færdigheder kan være de 
diskursanalytiske og magtanalytiske tilgange, 
som også kommer i naturlig forlængelse af 
kildekritikken. Disse begreber er ikke i sig 
selv så anvendelige i undervisningen, men det 
er den type spørgsmål de fordrer: Hvordan 
opfatter vi velfærdsstaten i Danmark og hvor-
for? Hvilket menneskesyn og hvilke idealer 
bygger den på? Hvilke magtforhold forsøger 
den at løse? Hvilke nye magtforhold skaber 
den? Hvordan begrunder velfærdsstaten sig 
selv og findes der viden som bestrider det-
te? Osv. På den måde kan samfundsforhold, 
som vi måske opfatter som meget naturlige 
også undergå en kritisk behandling: mar-
kedsøkonomien, retssystemet, styreformerne, 
menneskerettigheder og ideologier. Har man 
som lærer selv nogle hellige køer, som man 
normalt ikke stiller spørgsmålstegn ved? Kri-
tisk tænkning omfatter hele samfundsfagets 
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indhold; ikke kun en kildekritik af et nyheds-
medie eller hvad der nu ellers typisk lægges 
op til i faghæfterne og læremidlerne.

Kritisk disposition:
Dette felt er så at sige det “nye” eller måske 
snarere “glemte”, som kan bidrage til opfattel-
sen af kritisk tænkning i samfundsfagsunder-
visningen. Begrebet, kritisk disposition, er ta-
get fra Frank Smith (2008), og refererer til det 
forhold, at alles bevidsthed er opbygget eller 
stillet an på en bestemt måde, når der tænkes 
kritisk over for noget. Alle kan dermed tænke 
kritisk, men dispositionen er afgørende for 
kvaliteterne eller egenskaberne ved kritikken 
om man vil.

En disposition kan være relativt snæver for 
nogle, når de udøver kritik. Det kan f.eks. 
være, at de ser enten racisme, sexisme eller 
en bestemt ideologi i alt hvad de kritiserer 
(Smith 2008:139). Dette betyder ikke at kri-
tikken af den grund er illegitim, men at den 
ved gentagelse efter gentagelse måske kan 
udvikle sig til en vanetænkning. Dermed er 
kritik, i sig selv, ikke det samme som en kri-
tisk tænkning.

Med den kritiske disposition er ideen så, at 
man udøver en villighed til at omstrukturere 
eller afklare den disposition man kritiserer ud 
fra; villighed til både at tvivle selv og betviv-
le andre (ibid.:144). Og har man en meget 
fokuseret disposition, så er der jo typisk en 
årsag til det. Har man været udsat for ra-
cisme, sexisme, mobning eller andet, så er 
dispositionen jo et beredskab til at bekæmpe 
disse fænomener, men det er ikke det samme, 
som at have en kritisk disposition. Dispositi-
oner opbygges dog ikke kun ud fra negative 
oplevelser, men er et udtryk for en samlet 
erfaring. Det kan også være at man er vant 
til at have ret, og derfor tilegner sig en enten 
arrogant eller skråsikker disposition, hvor 
man netop ikke er villig til at tvivle. Opbyg-
gelsen af en kritisk disposition er dermed 

øvelsen i at kunne afklare, hvorfor man tæn-
ker som man gør, vise det frem og være villig 
til at tvivle på sit eget ræsonnement, samt en 
parathed til at turde betvivle andres. Dette 
handler ikke om, at man skal skifte holdning 
eller værdi fordi man tvivler, men at tvivlen 
har et potentiale: to forskellige perspektiver i 
en diskussion kan godt åbne op for et tredje. 
Det vil jo nogle gange være lærerens rolle, at 
pege på det “fælles tredje”, men eleverne kan 
måske selv nå derhen, hvis der i stedet stilles 
nogle reflekterende spørgsmål.

Som det fremgår af eksemplerne, så er kernen 
i den kritiske disposition, værdier og hold-
ninger. At udøve kritik i samfundsfag er der-
med også at ville noget med samfundet; både 
at bevare eller forandre, og fagets indhold 
kan ikke adskilles fra værdier, holdninger, 
menneskesyn, historiesyn osv. Dette er også 
den primære årsag til, at kritisk tænkning 
ikke må reduceres til en argumentations- og 
retoriklære. At elevernes egen person er med, 
er vigtigt af to årsager. Den ene handler om 
at for høj grad af iscenesættelse (f.eks. ved 
ren retorik) af læringssituationer, kan føre til 
tab af autenticitet i undervisningen (Knudsen 
2014:54). Den anden årsag er følgevirkningen 
af den første: Hvis undervisningen udeluk-
kende bliver et skuespil i forskellige politiske 
og samfundsteoretiske positioner, kan elever-
ne så ikke forledes til at tro, at det samme gør 
sig gældende i ude i “den virkelige verden”? 
At debatter er til for at blive opført og vun-
det?

Hvad der så skal kvalificere en kritisk dispo-
sition til en kritisk tænkning i samfundsfag, 
afhænger så af samspillet med de to øvrige 
felter. Kritisk tænkning kan derfor forstås 
som mødet mellem elevens egen kritiske 
disposition, en anvendelse af udvalgte kritiske 
færdigheder og noget vidensmateriale, som 
kan behandles kritisk eller understøtte en 
kritik.
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Deskriptiv, normativ og kreativ kritik:
De gule overlap beskriver så de sammen-
hænge, der er mellem de tre felter. Sammen-
hængene kan forstås som tre kritikformer: 
en deskriptiv kritik, en normativ kritik og en 
kreativ kritik. Kritikformerne skal ikke ses 
som gensidigt udelukkende, men snarere som 
komplementære i en helhedstænkning. Når 
elevernes kritiske disposition inddrages, går 
man fra at kunne udøve en deskriptiv kritik 
til også at kunne arbejde med en normativ og 
kreativ kritik. 

Hvis man forestiller sig, at eleverne arbejder 
med noget vidensmateriale og har tilegnet 
sig nogle kildekritiske færdigheder, så kan de 
lave en deskriptiv kritik, hvor de f.eks. udle-
der en afsender, materialets centrale perspek-
tiver, formål osv. Ved at inddrage deres egen 
kritiske disposition, kan de også forholde sig 
normativt til materialet. Et tænkt eksempel 
kan være at vidensmaterialet er en politiker-
udtalelse, hvor der argumenteres for længere 
straffe ved bestemte typer af kriminalitet, 
f.eks. vold. Hvis eleverne ikke er tilhængere af 
længere straffe, så kan de forsøge at udvikle 
normativer om, hvordan man ellers kan lave 
præventive tiltag for vold i samfundet: visita-
tionszoner etc. Hvis eleverne gerne vil have 
længere straffe, så kan de udvikle nogle andre 
normativer ud fra begreber om retfærdighed, 
men også om straffens formål. Er retssyste-
met til for de forulempede eller forulempe-
ren, hvad er samfundets interesse og kan alle 
hensyn afvejes hensigtsmæssigt eller har man 
med et dilemma at gøre? 

Selvom forskere måske kan vise, at gode 
forhold i fængslerne giver en hurtigere og 
bedre resocialisering, så er et sådan tiltag 
måske ikke hensigtsmæssigt for forulempedes 
retsbevidsthed. Med den kreative kritik kan 
eleverne så løfte blikket en smule fra fordele 
og ulemper ved de konkrete politikker. Her 
kan de overveje, hvilke forudsætninger ud-
ta-lelsen hviler på og om de forudsætninger 

kan vendes på kreative måder, som kan åbne 
op for nye perspektiver:

Hvis man nu satte straframmen ned på denne 
type kriminalitet, hvor meget ville volden så 
stige? Er der omvendt en grænse for, hvornår 
straf holder op med at have en effekt? Hvad 
er incitamenterne for vold til at starte med? 
Hvilke andre faktorer i samfundet, udover 
straf, har indflydelse på mængden af vold i 
samfundet? Den deskriptive og kreative kritik 
er der, hvor der kan åbnes op for en omstruk-
turering af elevernes egen disposition. Her 
kan de blive konfronteret med ny viden eller 
selv udvikle nogle nye perspektiver, som får 
dem til at tænke over deres egne forståelser, 
fordomme, værdier og holdninger.

Sammenfatning
Hvis elever i deres deltagelse, projekter, opga-
ver eller fremlæggelser fordres til at komme 
rundt i kritikformernes afkroge, så er der 
teoretisk set forudsætning for udvik-ingen af 
en kritisk tænkning. Udfordringen er bare, 
hvordan man som lærer får skabt rammerne 
for det. For almindelige kendte teknikker, 
som f.eks. “djævlens advokat”, har helt sik-
kert en skærpende effekt på elevernes argu-
mentation. Tilføjelsen er dog, at den kritiske 
tænkning ikke må blive for argumentationen 
og retorikkens egen skyld. Den kritiske tænk-
ning skal være den kvalificerende hjælp til 
elevernes udvikling af et værdigrundlag, som 
jo er dét, der skal drive motivationen for at 
deltage aktivt i samfundet til at starte med. 

Modellen skal derfor heller ikke betragtes 
som noget fuldendt, men som et lærerred-
skab, hvor der kan reflekteres over, hvilke 
kritikformer der tages i brug hvornår. Det 
væsentlige argument er, at elevernes udvik-
ling af egne personlige værdier og holdnin-
ger er en del af fagets formål og den kritiske 
tænkning er det middel, hvor disse værdier 
og holdninger kan nuanceres, kvalificeres 
og ikke mindst få rum til udfoldelse. Frank 
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Smiths anbefaling er ikke særlig nem at efter-
leve, men har formodentlig en stærk effekt i 
praksis: 

“En af de måder, elever kunne lære noget om 
kritisk tænkning på, ville være at se deres 
lærere tænke kritisk og få muligheden for at 
blive ’medlemmer af klubben’ (…) Børn lærer 
at tænke kritisk, når de har mulighed og grund 
til at tænke på kritiske måder, når de ser (eller 
hører) andre, der udøver kritisk tænkning, og 
når de får lov til at engagere sig i diskussioner, 
udfordringer og debatter, der snarere er baseret 
på respekt end på magt og udnyttelse.” (Smith 
2008:145, 147).

Vi som lærere må derfor overveje i hvilken 
grad vi selv tænker kritisk; tør tvivle på det vi 
mener, tør omstrukturer vores ræsonnement, 
tør betvivle andre osv. For det at tvivle er jo 
forbundet med et vist ubehag og kan måske 
også udfordre læreren som faglig autoritet. 
Det handler dermed om at vise eleverne, at 
en stærk faglighed i samfundsfag er tæt for-
bundet med at tvivle og betvivle. For uanset 
hvor meget man har læst og undersøgt, så er 
samfundsfagets grundlæggende spørgsmål jo 
stadig svært at svare på: Hvad er det gode liv i 
det gode samfund?
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https://historie.gyldendal.dk/forloeb/krig-i-middelalderen/kapitler/laerer/laerervejledning?utm_source=Historie%20og%20samfundsfag%20nr.%202&utm_medium=Digital%20annonce&utm_content=Forl%C3%B8b%20om%20middelalder%20-%20udskoling


DM I FAGENE
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DM i Fagene er en landsdækkende 
konkurrence for 7., 8. og 9. år-

gang. Formålet med DM i Fagene er at sætte 
fokus på fagligheden og den faglige udvikling 
hos eleverne under overskriften ”De stolte 
nørder”. Centralt for konkurrencen er den ca-
sebaserede tilgang, hvor anvendelsesoriente-
ret læring er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene 
skal være med til at styrke deltagernes evne til 
at koble skolens fag med omverdenen, vide-
reuddannelserne samt det fremtidige arbejds-
marked.

Dermed understøtter projektet ambitionen 
fra folkeskolereformen om åben skole, og 
derfor spiller begreber som karrierelæring 
og uddannelsesparathed en stor rolle i DM i 
Fagene. De kreative problemløsninger og in-
novationsevnen er i fokus, da et af projektets 
formål ligeledes er at understøtte nytænk-
ningen af måder at lære på. Derfor er fokus 

heller ikke udelukkende på de fagligt stær-
keste, men også på de kreative og innovative 
løsningsforslag.

Det er muligt at dyste i fagene dansk, mate-
matik, historie, biologi og engelsk. Eleverne 
kan dyste individuelt eller i hold. I de indivi-
duelle mesterskaber skal eleverne vælge det 
fag, de helst vil dyste i. Eleverne kan prøve 
kræfter med alle fem fag, men de har kun 
mulighed for at gå videre til landsmesterska-
berne i det fag, de klarer sig bedst i. Til hold-
mesterskaberne vil eleverne møde tværfaglige 
opgaver, hvor alle fem fag indgår. Et hold skal 
bestå af 4-6 elever. Eleverne vil møde opga-
ver, som alle er forankrede i fagenes Fælles 
Mål. Opgaverne er dog anderledes fra det, de 
møder i den daglige undervisning. Eleverne 
skal fx komme med kreative løsninger på 
udfordringer fra virksomheder.



DM i Fagene består af to runder med to 
spor:

To runder

• Regionale mesterskaber
• Landsmesterskaberne

To spor

• De individuelle mesterskaber
• Holdmesterskaberne

De regionale mesterskaber løber af stablen fra 
den 31. august – 11. december 2020 og fore-
går via en online platform.
Den 10. februar 2021 afholdes landsmester-
skaberne, hvor de, som har kvalificeret sig fra 
de regionale mesterskaber, mødes fysisk til et 
heldagsarrangement. Her kåres danmarksme-
strene til et brag af en fest.

DM i Fagene drives af Danske Skoleelever 
sammen med et konsortium bestående af 
forskellige aktører med interesse for skoleom-
rådet.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om DM i Fagene, og 
hvordan projektet har udviklet sig siden star-
ten, kan du læse mere i den seneste statusrap-
port lige her: Statusrapport for DM i Fagene 
2019

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Ca. en gang om måneden sender vi et ny-
hedsbrev, med information, gratis undervis-
ningsmateriale og historier om blandt andet 
udvikling af vores caseopgaver TILMELD 
HER 

FALIHOS opfordrer vores medlemmer til at 
deltage i DM i fagene. Vi samarbejder med et 
udvalg af aktører og yder faglig sparring til 
konkurrencen.
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https://dmifagene.dk/konsortiet/
https://dmifagene.dk/wp-content/uploads/2020/04/DMIFAGENE_RAPPORT2020.pdf
https://dmifagene.dk/wp-content/uploads/2020/04/DMIFAGENE_RAPPORT2020.pdf
https://mailchi.mp/0a2700025862/ym4wfp2cgv
https://mailchi.mp/0a2700025862/ym4wfp2cgv
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Midt i coronakrisen har Røde Kors netop 
udgivet et nyt undervisningsmateriale 

på http://www.dehvidebusser.dk - om Dan-
marks, måske, største redningsaktion. Under-
visningsmaterialet, der er målrettet historie 
og samfundsfag, 7.-9. klasse, sætter fokus 
på samfundssind, fællesskab og medmen-
neskelighed. Den gang og nu. Coronakrisen 
minder jo på mange måder om tiden under 
besættelsen og ikke mindst redningsaktionen 
med De Hvide Busser, der i april 2020 fyldte 
75 år. 

For nøjagtigt 75 år siden meldte tusindvis 
af almindelige danskere sig nemlig også, da 
det blev muligt at redde fanger ud af de tyske 
koncentrationslejre. Helt almindelige danske 
rutebilchauffører malede deres busser hvide 
og vinkede farvel til koner og børn for at køre 
ind i et krigshærget land. Mekanikere, syge-
plejersker og læger steg ombord. Kogekoner 
og madpakkesmørere stod klar ved hjem-
komsten. Og både Sundhedsstyrelsen, Se-
rum Instituttet og embedsmænd i Social- og 
Udenrigsministeriet knoklede for at få gjort 
den umulige redningsaktion mulig. 

Coronakrise minder om den 
største redningsaktion 

Af Morten Schwarz Lausten, ansvarlig for Røde Kors Skoletjeneste

De første hvide busser fra Tyskland. Foto: Nationalmuseet



I skramlede busser og fiskebiler og kølevogne 
kørte de afsted mod Tyskland med en fart, 
der knapt nok kunne overhale en knallert, 
fordi de måtte køre på bøgebrænde i stedet 
for benzin, og de fortsatte selv om bomberne 

faldt omkring dem og vejene blev stadig mere 
hullede. 
Man skulle ikke tro, det kunne lade sig gøre. 
Men det lykkedes. 
Det, der siden er blevet kendt som ’De Hvide 
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Bespisning Odense Banegård. Foto: Nationalmuseet

De Hvide Busser kommer hjem til Odense. Foto: Nationalmuseet
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Busser’ i Danmark (i Sverige: ”Bernadotteak-
tionen”) reddede mellem 17.500 og 20.000 
fanger ud af de tyske KZ-lejre mellem decem-
ber 1944 og april 1945, og aktionen kulmine-
rede da 4.255 fanger blev reddet ud af KZ-lej-
ren Neuengamme på 1 døgn fra 19.-20. april. 
1944.

Det er vigtigt at pointere, at den eneståen-
de redningsaktion ikke blev muliggjort pga. 
organisationen Dansk Røde Kors, men pga. 
at alle mulige andre gode kræfter i samfundet 
og symbolikken i ”det røde kors”, det interna-
tionale beskyttelsesmærke, der skal respek-
teres af alle krigens parter, hvis staten har 
underskrevet Geneve-konventionerne. Og ja, 
som organisationen Røde Kors bl.a. er sat i 
verden for at sørge for bliver respekteret. 

Den dristige aktion i 1945 krævede, at helt 
almindelige mennesker gav plads i deres 
hverdag. At hver enkelt gjorde noget ekstra-
ordinært for andre i den helt ekstraordinære 
situation. Eller det vi i Røde Kors kalder ”en 
bevægelse af medmenneskelighed.” 

Ikke Røde Kors der fejres
Røde Kors fejrer altså ikke os selv med 
markeringen af 75-årsdagen for rednings-
aktionen, men hylder de mange, modige 
ildsjæle - Røde Kors eller ej - der tilsidesatte 
egne daglige gøremål og hjalp til. Ikke ulig 
de 15000, der i løbet af få dage i marts 2020 
meldte sig til Røde Kors’ corona-hjælpenet-
værk, da vi bad danskerne være klar til at 
gå på indkøb, lufte hunde eller lignende for 
isolerede danskere.

Maler rødt kors på lazarettog. Foto: Nationalmuseet



Det var den slags frivillige, der i april 1945 
udviste samfundssind eller det Røde Kors 
kalder medmenneskelighed og malede de 
røde kors på busserne, så de allierede fly kun-
ne se, at de hvide busser ikke var en part i kri-
gen. Busserne blev på den måde i folkeretslig 
forstand upartiske og neutrale, der hjalp ofre 
for krigen og derfor skulle beskyttes.

Forstå nutiden gennem historien
Gennem mødet med denne medmenneske-
lige handlekraft såvel historisk som nutidig, 
er det tanken, at eleverne forhåbentligt bliver 
motiveret til selv både at yde og anerken-
de medmenneskelig handlekraft. På http://
dehvidebusser.dk/undervisningsmateriale 
findes en række multimodale interviews. Vi 
møder bl.a. Salle, der blev hentet af en af de 
hvide busser og Elinor, hvis far kom hjem 
med busserne. Desuden spoler vi frem til 
nutiden og møder en tidligere hjemløs og 
en dreng i en sårbar dansk familie. De har 
begge mødt medmenneske-lighed og reflek-
terer over betydningen. Endvidere er der små 
interviews med en række 9. klasses elever. De 
svarer bl.a. på, om de ville lade deres forældre 
redde andres liv, hvis de dermed risikerede at 
miste deres eget. 

En grundig lærervejledning følger med: her 
findes en række udførlige forslag og beskri-
velser af forskellige aktiviteter, som eleverne 
kan beskæftige sig med i forbindelse med 
websitet samt kopiark til brug ved de forskel-
lige aktiviteter. Nogle lægger op til gruppear-
bejde i større og mindre grupper og plenum-
diskussioner. Andre til fysiske udfoldelser.

• Undervisningsmaterialet findes på 
hjemmesiden http://dehvidebusser.
dk/undervisningsmateriale

• Materialet er målrettet 7.-9. klasse. 
Det matcher læringsmål primært in-
den for historie og samfundsfag, men 
også læringsmål inden for dansk, 
sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab og understøttende 
undervisning. 

• På hjemmesiden findes grundig læ-
rervejledning i pdf-format.

• Undervisningsmaterialet, er en del af 
en kampagne, der markerer 75-året 
for ’De Hvide Busser’-redningsaktio-
nen, hvor bybusser i Odense, Aalborg 
og København er omdannet ’hvide 
busser’ fra den 20. april og fire uger 
frem. 

• Desuden har Røde Kors produceret 
en podcast i fem afsnit om De Hvide 
Busser, som allerede nu kan down-
loades på alle platforme, og http://
dehvidebusser.dk og som indgår i 
undervisningsmaterialet. 

• På hjemmesiden http://dehvidebus-
ser.dk fortælles hele historien om ak-
tionen i form af tidslinjer, oversigts-
kort og billeder om sygeplejersken, 
lægen, chaufføren, embedsmanden og 
de andre, der klarede det umulige og 
reddede tusindvis af fanger ud lejrene 
og hjem. 

• Hele markeringen og det gratis 
undervisningsmateriale er støttet af 
Sportgoodsfonden, hvis stifter Chri-
stian Helmer Jørgensen selv blev 
reddet hjem af en af de hvide busser.
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http://dehvidebusser.dk/undervisningsmateriale
http://dehvidebusser.dk/undervisningsmateriale
http://dehvidebusser.dk
http://dehvidebusser.dk
http://dehvidebusser.dk 
http://dehvidebusser.dk 
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Hvordan udfordrer man 
højtbegavede elever i 

kulturfagene?
Det giver det ministerielt støttede projekt Kultur+ flere kon-
krete bud på – også til gavn for den brede elevgruppe. Samti-
dig indeholder projektet også et lærer-minikursus, der giver 
viden og værktøjer til arbejdet med de højtbegavede elever.
Af Rasmus Welling og Mette Kongstad Welling, Kultur+

Materialet Kultur+ indeholder:
• Et minikursus på syv videoer om højt-

begavede elevers kendetegn, og hvordan 
man kan arbejde med dem fagligt og 
socialt.

• Et ark med skematisk opstilling af højt-
begavede børns kendetegn i trivsel og 
mistrivsel samt et screeningsark til identi-

fikation af dem. 
• 30 elevark rettet mod Kristendomskund-

skab, Historie og Samfundsfag i overbyg-
ningen. Disse er opbygget efter Blooms 
taksonomi og kan anvendes til både højt-
begavede elever og til den brede elevgrup-
pe.

• En lærervejledning til ovenstående.



Dette kan hentes gratis her

De 30 undervisningsark og deres anvendel-
se
Alle 30 ark tager udgangspunkt i kilder el-
ler cases inden for de tre fags kompetence-
områder. Arkene er desuden opbygget efter 
Blooms taksonomi og har indbygget under-
visningsdifferentiering. 
Indholdet og opbygningen er tænkt prøvefor-
beredende:
Hvert ark tager udgangspunkt i et givent 
tema/emne, der bliver belyst ved hjælp af 
kilder og omsat til problemstillinger. Ele-
verne skal desuden fremstille et produkt, 
der kan illustrere eller underbygge aspekter 
af problemstillingen. På flere af arkene skal 
eleverne som til afgangsprøven selv vurdere 
og udvælge kilder samt formulere egne pro-
blemstillinger.

Arkenes faste punkter
Mål – formuleret i elevsprog, da det er vigtigt 
for højtbegavede elever at vide, hvorfor de 
laver en given opgave.

Forudsætninger – Her er anført hvilken vi-
den, eleven skal have på forhånd. Ofte gives 
denne viden i det følgende afsnit. Der er en-
kelte ark, hvor det vurderes, at eleverne ikke 
behøver særlige forudsætninger skulle det 
alligevel være tilfældet, er det vigtigt at lære-
ren selv supplerer.

Baggrund – Kort baggrundsviden om det 
emne, arket handler om.

Kilder – Kilder eller cases, som eleverne skal 
analyse, udvælge eller anvende.

Forståelsesspørgsmål – Dette afsnit sikrer, at 
eleverne har forstået kilder eller cases. Dette 
svarer til viden og forståelse i Blooms takso-
nomi.

Analyse – Her analyserer eleverne kilderne i 

forhold til baggrund og sammenhænge eller 
og anvender hermed deres viden – jf. de to 
næste trin på Blooms taksonomi.

Problemstilling / diskussion – I dette afsnit 
skal eleverne tage stilling til kildernes udsagn 
eller en problemstilling samt vurdere eller 
udvælge kilderne. Det svarer til evaluering i 
Blooms taksonomi. På mange af arkene bliver 
de også bedt om selv at formulere nye pro-
blemstillinger, jf. afgangsprøven i fagene.

Produkt – Her skal eleverne fremstille et 
produkt, hvor de anvender deres nye viden 
og erkendelser i andre sammenhænge – fx 
i et kreativt produkt. Det svarer til syntese i 
Blooms taksonomi. Ofte skal disse produkter 
fremstille en problemstilling eller holdning 
med ganske få sætninger, hvilket kræver stor 
faglig indsigt af eleverne. Eleverne skal efter-
følgende fremlægge deres produkt, hvor de 
forklarer deres tanker og valg af udtryk samt 
sammenhængen med emnet.

Undringsspørgsmål – Disse er filosofiske eller 
etiske spørgsmål, der ligger i forlængelse af 
det emne, som arket omhandler. Dette tilgo-
deser mange højtbegavede elevers evne og 
lyst til at filosofere eller tænke ud af boksen. 
På alle ark opfordres eleverne også til selv at 
stille undringsspørgsmål, så de får trænet en 
undersøgende tilgang. 
På de enkelte ark og i lærervejledningen er 
der desuden forslag til digitale værktøjer, som 
man kan anvende til udarbejdelse af produk-
terne. I lærervejledningen findes desuden 
anvisninger på, hvordan man kan anvende 
elevarkene til at udfordre fagligt stærke mel-
lemtrinselever.
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https://www.kosmosundervisning.dk/2020/01/06/kulturplus/


Ungeindhold om politik til 
din undervisning

EU, ideologier og finanspolitik behøver 
ikke at være så kompliceret. Det bør 

politik faktisk aldrig være.  
 
Derfor formidler vi på Altingets ungeme-
die Spektrum politik, så alle er med. Senest 
med et gratis nyhedsbrev til undervisere. 
Her finder du vores politiske journalistik, 

der altid tager udgangspunkt i aktuelt stof 
om samfund og politik set fra danske unges 
synspunkt. 
 
De tre konkrete emner EU, ideologier og 
finanspolitik har blandt andet mundet ud i 
videoen  ”Hvad laver politikerne egentlig i 
Europa-Parlamentet”, i en quiz om indholdet 
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Nu udsender Altingets ungemedie Spektrum gratis nyhedsbreve med 
undervisningsmateriale om politik – som altid er i øjenhøjde med dine 
elever.
Af Caroline Tranberg og Maja Hagedorn er begge 28 år og redaktører på Altingets ungemedie, 
Spektrum, som nu også udsender nyhedsbreve om politik til undervisere

https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/
https://spektrum.altinget.dk/eu/spektrum-forklarer-hvad-er-europa-parlamentet/
https://spektrum.altinget.dk/eu/spektrum-forklarer-hvad-er-europa-parlamentet/
https://spektrum.altinget.dk/politik/finansloven-alt-du-skal-vide/
https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/


af finansloven og i flere debatindlæg fra ung-
domspolitikere med afsæt i deres ideologier. 
 
Vores nyhedsbrev tager udgangspunkt i 
undervisningsplanerne for samfundsfag. 
Vi leverer i hver udgave ét emne i en pakke 
af forskellige formater: Videoer, letlæselige 
artikler, debatindlæg, anmeldelser og quiz-
zer, altid med unge cases. Vi fortæller også, 
hvordan du kan bruge indholdet direkte i din 
undervisning. 

Mere end envejskommunikation 
På Spektrum har vi i to år arbejdet med at 
producere politisk journalistik til unge, og vi 
synes selv, vi har et produkt af høj kvalitet.  

På Instagram er vi stadigvæk et ungemedie, 
som dine elever kan trykke ”follow” ved. Her 
får de nyheder om ungedagsordenen leveret 
i engagerende quizzer og afstemninger – al-
tid med en opfordring til at give sin stemme 
til kende i debatten. En del af filosofien bag 
Spektrum handler nemlig om at inddrage 
eleverne.  
 
Derfor lægger vi i nyhedsbrevet også op til, at 
eleverne skal lave deres egen podcasts, debat-
tere ud fra videoer med andre unges hold-
ninger eller skrive et debatindlæg. Vi udgiver 
også elevernes egne indlæg på Spektrum. 

Det seneste emne for nyhedsbrevet var ud-
dannelse under corona. Det næste nyheds-

brev handler om online demokrati: 

• Mikkel fra Alternativets Unge argumente-
rer for, hvorfor vi skal kunne stemme fra 
vores computer klik her

• En ekspert forklarer, hvorfor vi er langt fra 
at komme til at stemme fra vores compu-
ter klik her

• Vi quizzer om demokratiets historie klik 
her

• Vi giver fem bud på, hvordan man kan 
deltage i demokratiet, når man sidder 
hjemme under coronakrisen klik her

Vi har flere emner på tegnebrættet for efter-
året herunder det amerikanske valgsystem 
og forskellige indgange til at tale om økono-
mi. Og så håber vi også, at I undervisere vil 
komme med idéer til temaer, som jeres elever 
møder i deres hverdag – og som kan gøre 
dem helt klar til eksamen.  

På den måde håber vi, at både jer lærere og 
elever vil bidrage til at gøre Spektrum til an-
det og mere end envejskommunikation.  

Vi håber, I har lyst til at læse/se/lytte/quizze 
med. 

P.S. I første omgang er vores nyhedsbrev 
gratis og en del af Altingets bestræbelse på at 
medvirke til at danne aktive og oplyste borge-
re. Tilmeld dig her. 
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https://spektrum.altinget.dk/politik/finansloven-alt-du-skal-vide/
https://spektrum.altinget.dk/debat/
https://spektrum.altinget.dk/debat/mange-foler-deres-stemme-ikke-bliver-hort-i-demokratiet-det-kan-afstemninger-pa-computeren-lave-om-pa%e2%80%8b/?fbclid=IwAR3JJfWOEJ4E1sYVDfmAUINYf05SgyNKB8XK7Gb9hGW4SfFzW07GZrS37os
https://spektrum.altinget.dk/politik/qa-hvorfor-stemmer-vi-ikke-bare-online-til-valg/
https://spektrum.altinget.dk/politik/quiz-hvad-ved-du-egentlig-om-demokratiet/
https://spektrum.altinget.dk/politik/quiz-hvad-ved-du-egentlig-om-demokratiet/
https://spektrum.altinget.dk/eu/5-mader-du-kan-aendre-verden-fra-din-computer/
https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/


Lærerkalenderen 
2020-2021

Udsalgspris 169 kr. 
Medlemmer får 10% på ordren ved at 
skrive "FALIHOS2020" ved betaling.

https://www.xn--lrerkalenderen-0ib.dk/
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Ansigtsløs kommunikation, fake news, 
trolling, konspirationsteorier, bobler, 

sociale medier, billeddeling – det er nogle af 
de fænomener, vi taler om og er bekymrede 
for, når vi diskuterer digitalisering. Specielt 
den del af digitaliseringen, der vedrører unge 
menneskers onlineliv. For de fleste, men især 
for de såkaldte ”millennials” og Generation 
Alpha, er mobilen blevet en integreret del af 
hverdagen, og éns sociale liv.

At børn og unge digitale teknologier udgør 
en naturlig- og i mange sammenhænge inte-
greret del af deres sociale relationer er ikke 
problematisk i sig selv. Men forskellige sager 
i dagspressen peger  i retning af, at der findes 
en bagside af medaljen. Skolen spiller her 
en væsentlig rolle i elevernes hverdag Ikke 
mindst, når det gælder digital dannelse. Flere 
versioner af virkeligheden, hårde debattråde, 
hævnporno, chikane, propaganda og Fake 
News betyder, at der ligger et vigtigt pæda-
gogisk arbejde for fagprofessionelle med at 
danne elever i at kunne forholde sig kritisk, 
undersøgende og etisk forsvarligt online. 
Egenskaber, som er udfoldet i Folkeskolens 
Formålsparagraf, når det gælder elevernes fy-
siske liv, udfoldelse og medansvar i et demo-
kratisk samfund.  Umbrella-sagen, hvor over 
1.000 unge er sigtet, og mange er dømt, for 
at have delt en video med seksuelt og intimt 
krænkende indhold, er blot ét ud af mange 
eksempler på, at børn og unge mister overblik 

og kontrol, når de er online.

Denne artikel præsenterer det digitale læ-
remiddel omtankeonline.dk og gennemgår 
sitets mange didaktiske muligheder for at 
arbejde med sociale medier og børn og un-
ges digital dannelse og trivsel med afsæt i fag 
som dansk, historie, samfundsfag og teknolo-
giforståelse.  

Det digitale læremiddel omtankeonline.dk
Formål og baggrund
På de sociale medier eksponeres børn og 
unge dagligt for informationer og virkelighe-
der af mere eller mindre lødig karakter i form 
af fake news, hadefulde ytringer, hævnporno 
og konspirationsteorier. Massedistribuerin-
gen af forskellige budskaber og historier har 
gode vækstvilkår. Budskaber spredes i stigen-
de grad via sociale medier på tjenester som 
Facebook, Twitter og YouTube og Instagram. 
Ofte er der tale om velproducerede og fæn-
gende materiale, der målretter sine budskaber 
til helt specifikke mål- eller befolkningsgrup-
per. Forskellige budskabers udbredelsespo-
tentiale på sociale medier betyder, at vi i den 
grad har behov for at træde et skridt tilbage 
og tænke os om en ekstra gang. Vi har brug 
for at kunne begå os online med omtanke. 
Dette fordrer, at vi i undervisningen under-
støtter og udvikler elevernes kritiske tænk-
ning og etiske forståelse. 

Af Ove Outzen og Hildegunn Juulsgaard Johannesen, projektleder Omtanke Online

http://omtankeonline.dk/


Omtankeonline.dk er et læremiddel, der net-
op er udviklet til at tjene disse formål:

" ...[at] styrke børn og unges kritiske sans, 
etiske forståelse og modstandskraft mod nega-
tive påvirkninger, herunder give dem styrkede 
kompetencer til kildekritik, sikker netadfærd og 
forståelse for de grundlæggende mekanismer 
og teknikker bag konspirationsteorier, forsimp-
lede fjendebilleder og propaganda”.

Læremidlets overordnede formål er således 
at bidrage til styrkelsen af elevernes digitale 
kendskab, dannelse og robusthed, og dermed 
styrke den enkelte elevs og klassens digitale 
trivsel. Læremidlet kan inddrages i undervis-
ningen i fagene dansk, samfundsfag, historie, 
kristendomskundskab og teknologiforståelse 
samt i tværgående temaer som demokrati og 
medborgerskab, digital dannelse, sociale me-
dier og etik, budskaber, propagandateknikker 
og konspirationsteorier samt mediekritisk 
analyse.

Læremidlet henvender sig til grundskolens 
overbygning, ungdomsuddannelser og fri-
tidstilbud og målgruppen er således unge 
mellem 13 og 19 år, deres lærere og under-
visere, samt pædagoger og medarbejdere på 
fritidsområdet.

Materialet er udviklet af University Colle-
ge Syd efter opdrag fra Nationalt Center for 
forebyggelse af Ekstremisme, hvis overordne-
de formål er at styrke den danske indsats til 
forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 
både nationalt, lokalt og online. Omtankeon-
line.dk er en del af denne indsats, hvor fore-
byggelse sker gennem den brede opbyggende 
indsats. I den opbyggende indsats er der 
blandt andet fokus på, at børn og unge gen-
nem almen dannelse samt undervisning i regi 
af forskellige uddannelsesinstitutioner rustes 
til at udvikle modstandskraft mod negative 
påvirkninger ved at styrke deres kritiske og 
etiske kompetencer, bl.a. når de færdes on-

line.

Materialet er udarbejdet af undervisere og 
forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra 
UC SYD og fra Nationalt Center for Historie- 
og Kulturarvsformidling, som i deres hverdag 
uddanner og udvikler lærerprofessionen. 

Opbygning af læremidlet
Læremidlet har et klart budskab om at det 
at have omtanke online er en af de vigtigste 
parametre i et digitaliseret samfund, hvor 
flere virkelighedsopfattelser, forskellige in-
tentioner og manipulationer florerer sidelø-
bende. Aktiviteter på omtankeonline.dk har 
derfor alle til formål at skabe dialog og reflek-
sion i klasserummet og på den måde skærpe 
elevernes evne til være kritisk tænkende og 
etisk reflekterende i forhold til informationer 
online samt de holdninger og handlinger, der 
eksponeres eksempelvis på sociale medier. 

Den didaktiske løsning til at udvikle og un-
derstøtte elevernes etiske og kommunikati-
onskritiske kompetencer udmøntes således 
både i omtankeonline.dk’s faglige indhold 
og i læremidlets didaktiske tilgang. Det har 
været vigtigt at understrege, at det er inter-
aktionen, når elever producerer sammen og 
er i dialog med hinanden og læreren, der er i 
centrum. I læremidlet er der derfor lagt vægt 
på, at alt præsenteres i ”I” form; ”Når I læ-
ser…”, ”I skal i grupper eller to og to”. Sprog-
brugen og valg af aktiviteter animerer således 
til at skabe dialog og at eleverne skal således 
gøre noget sammen. Relevansen af digital 
dannelse sker gennem fagene. For at uddybe 
disse pointer yderligere vil omtankeonline.
dk’s faglige indhold og opbygning blive præ-
senteret i det næste: 

Omtankeonline er opbygget med henblik på 
anvendelse i
• Grundskolens overbygning
• Gymnasiale uddannelser
• Erhvervsuddannelser 
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• Fritidstilbud

Inden for de fire retninger er der fire overord-
nede temaer, der kan tages udgangspunkt i:

• Sociale medier, sociale virkeligheder
• Kommunikation og kildekritik
• Deltager og producent
• Utopia

Sociale medier, sociale virkeligheder tager 
udgangspunkt i, at børn og unge færdes på 
sociale online fora, hvor de danner netværks-
relationer og venskaber, og får serveret nyhe-
der, reklamer, fortællinger og onlinedebatter 
ud fra egne og venners færden, likes og de-
linger. Disse rammer præger de unges virke-
lighedsopfattelser og forudsætter, at de kan 
forholde sig kritisk til deres online-liv samt 

skelne mellem virkelighed og fiktion i form af 
fremstillinger og produceret eller manipuleret 
indhold.

Kommunikation og kildekritik har fokus 
på, hvordan børn og unge i hverdagen mod-
tager en lang række påvirkninger, måske 
manipulationer og propaganda, online. Det 
kan ske i form af reklamer, nyheder og politi-
ske budskaber, men også i form af budskaber 
af mere kontroversiel karakter. Det er vigtigt 
at børn og unge kan forholde sig kildekritisk 
og undersøgende i forhold til disse mange 
inputs.

Deltager og producent har fokus på, at børn 
og unge både deltager og producerer på de 
sociale medier. De deltager i forskellige grup-
per, fora og onlinedebatter og er dermed 
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samtidig producenter i form af likes, (billed-)
delinger og kommentarer. Det er afgørende, 
at børn og unge har en klar fornemmelse af 
og forståelse for, at man som producent på 
de sociale medier skal overholde både etiske 
standarder for kommunikation samt egentlig 
lovgivning – og samtidig sige fra eller tage 
afstand, når andre ikke gør.

Utopia tager udgangspunkt i, at mange men-
nesker drømmer om at være perfekt eller leve 
i det perfekte samfund - utopia. Man opbyg-
ger sin egen lille boble, hvor man sorterer 
alt, der kan problematisere drømmen fra og 
tilvælger alt, der kan bekræfte drømmen – 
med fare for, at man ender i en situation, hvor 
målet – det perfekte – helliger midlet. I sam-
fundsmæssig sammenhæng, som det er set 
gennem historien, fx i det nazistiske Tyskland 
mellem 1933 og 1945. Men også for det en-
kelte individ, kan denne stræben skabe store 
konsekvenser og udfordringer.

Undervisning med udgangspunkt i omtan-
keonline
Overordnet for læremidlet
Sammenfattende gælder, at læremidlet på 
omtankeonline.dk pædagogisk og didaktisk 
lægger op til
• Aktiviteter i form af dialog og produktion, 

der animerer til at styrke klassefællesska-
bet

• Dialog i form af interaktion i klassen - Alt 
er i “vi”- form

• At Elever skal gøre noget sammen, hvor 
det faglige er i centrum.

For underviserne og undervisningen gælder, 
at 
• den faglige værktøjskasse er i brug – der 

arbejdes med de forskellige fags kompe-
tenceområder

• der er ingen indholdsmæssig progression 
i læremidlet, læreren kan plukke og sam-
mensætte på tværs – dog er der beskrevet 
forskellige forløb til brug for inspiration 

eller i mangel på tid.

Pædagogisk-didaktisk lægger omtankeonline.
dk sig tæt på en projektorganiseret og pro-
blemorienteret undervisning, men kan uden 
videre også inddrages i en mere tema- og 
emneorienteret undervisning med relevante 
opgaver, diskussioner eller redskaber.

Efter en gennemgang af hvordan omtankeon-
line.dk relaterer sig til kompetence-, videns- 
og færdighedsmålene i samfundsfag og histo-
rie, vil der dykkes ned i nogle af aktiviteterne 
under temaet Kommunikation og Kildekritik 
til eksemplificering af opgaver, redskaber og 
diskussionsøvelser læremidlet indeholder. og 
hvordan det kan anvendes også på tværs af 
fagene.

Omtankeonline.dk i samfundsfag
”Eleverne skal opnå forudsætninger for ud-
vikling af kritisk tænkning og et værdigrund-
lag, så de kan deltage kvalificeret og engageret 
i samfundet” står der bl.a. i stk. 2 i formålet 
for samfundsfag.

I hele sin opbygning og i arbejdet med de for-
skellige temaer, er kildekritik og det at forhol-
de sig kritisk helt centralt i omtankeonline.
dk. Det betyder, at bare det at arbejde med 
læremidlet støtter formålet i samfundsfag. 
Men også mere specifikt i forhold til sam-
fundsfags videns-, færdigheds- og kompe-
tencemål er læremidlet særdeles anvendeligt i 
undervisningen i samfundsfag.

Videns- og færdighedsmål - Politik
• Eleven kan identificere demokratiformer 

og andre styreformer. Eleven har viden 
om demokrati og andre styreformer.

• Eleven kan diskutere demokratiopfattelser 
og egne muligheder for deltagelse i demo-
kratiet. 

• Eleven har viden om demokratiopfattelser.
• Eleven kan redegøre for hvordan medier 

kan anvendes til politisk deltagelse. Ele-
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ven har viden om mediers anvendelse til 
politisk deltagelse.

• Eleven kan diskutere aktørers brug af 
medier til at påvirke den politiske dagsor-
den og beslutninger. Eleven har viden om 
mediers betydning for politik.

Inden for kompetenceområdet Politik vil 
omtankeonline.dk kunne inddrages i forbin-
delse med arbejdet med Demokrati og med 
Medier og politik. Et godt eksempel kan være 
at arbejde med politik og fake news. Hvad 
betyder det for vores demokrati, at fake news 
får plads i den politiske debat og ikke mindst, 
hvad betyder det for vores opfattelse af infor-
mationer, viden og lødighed, når fake news 
bliver et centralt våben i den politiske debat?

Opgaven ”Fake news og misinformation” 
samt de mange værktøjer og redskaber, der 
ligger på omtankeonline.dk under tema-
et ”Kommunikation og Kildekritik” giver 
rig mulighed for at eleverne både kan være 
kritisk analyserende og ansvarlige deltagere 
online. De kan via læremidlet få værktøjer til 
at analysere og vurdere falske nyheder, men 
de får også via opgaven og den dertilhørende 
fagtekst indsigt i, hvorfor nogen har interesse 
i at producere falske nyheder, hvordan fake 
news er opbygget og hvilke konsekvenser fake 
news kan risikere at få.

Videns- og færdighedsmål - Sociale og kul-
turelle forhold
• Eleven kan redegøre for sociale grupper 

og fællesskabers rolle i socialiseringen. 
Eleven har viden om socialisering.

• Eleven kan analysere sociale grupper og 
fællesskabers betydning for socialisering 
og identitetsdannelse. Eleven har viden 
om socialisering og identitetsdannelse.

Inden for kompetenceområdet Sociale og 
kulturelle forhold vil læremidlet med fordel 
kunne indgå i relation til arbejdet med Socia-
lisering. Helt centralt bliver her, hvordan fx 

sociale medier er med til at præge elevernes 
socialisering og identitetsdannelse.

Videns og færdighedsmål - Samfundsfagli-
ge metoder
• Eleven kan identificere, formulere og gen-

nemføre enkle undersøgelser af samfunds-
mæssige problem¬stillinger. 

• Eleven har viden om samfundsfaglige un-
dersøgelsesmetoder. 

• Eleven kan formidle resultater af en gen-
nemført undersøgelse. 

• Eleven har viden om brug af kulturteknik-
ker og digitale medier til formidling. 

• Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke 
sig om samfundsfaglige problemstillinger 
samt målrettet læse og skrive samfunds-
faglige tekster. 

• Eleven har viden om fagord og begreber 
samt samfundsfaglige teksters formål og 
struktur. Eleven kan finde relevante kilder. 

• Eleven har viden om informationssøg-
ning, herunder med digitale medier. 

• Eleven kan tolke enkel statistik. 
• Eleven har viden om typer af statistiske 

fremstillinger.

Endelig vil læremidlet kunne indgå i arbejdet 
med kompetenceområdet Samfundsfaglige 
metoder i større eller mindre grad i led med 
alle områderne Undersøgelsesmetoder, For-
midling, Sprog og skriftsprog, Informations-
søgning og statistik.
Sammenfattende giver omtankeonline.dk læ-
reren rige muligheder for at bearbejde sam-
fundsfaglige problemstillinger.

Også inden for temaet It og medier er der 
inspiration at hente i omtankeonline.dk. Her 
opereres med fire elevpositioner: Den kriti-
ske undersøger, den analyserende modtager, 
den kreative og målrettede producent og den 
ansvarlige deltager. Omtankeonline.dk lægger 
gennemgående op til, at eleverne udvikler 
kritisk sans i forhold til deres færden på net-
tet og der lægges op til, at eleverne forholder 
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sig analyserende til de ting, som de møder på 
nettet, fx i form af fake news, propaganda mv. 
Og endelig lægger læremidlet op til, at ele-
verne er ansvarlige producenter, når de er på 
nettet og opfører sig etisk og med empati.

Omtankeonline.dk i historie
I fagformålet i historie lægges der i stk. 3 op 
til at styrke elevernes historiske bevidsthed og 
identitet således at eleverne forstår, hvordan 
de selv, deres livsvilkår og samfund er histo-
rieskabte. Det giver dem forudsætninger for 
at leve i et demokratisk samfund. Opgaver, 
diskussioner og redskaber på omtankeonline.
dk om propaganda, konspirationsteorier, 
trussels- og fjendebilleder giver rig mulighed 
for at arbejde med kompetenceområderne 
kildearbejde og historiebrug. 

Et godt eksempel på at arbejde med histo-
riebrug, kildearbejde og sociale medier kan 
være at arbejde med konspirationsteorier, 
hvor elever både gennem konspirationsteo-
riers ophav og ophavssituationer kan berøre 
problemstillinger som; hvordan og hvorfor 
konspirationsteorier bruges eksempelvis til 
at skabe bestemte (skeptiske) opfattelser af 
samfundet i fortid og nutid, og hvordan man 
gennem forskellige kildekritiske øvelser kan 
komme bag om konspirationsteoriers op-
bygning og DNA. Desuden kan et tema om 
konspirationsteorier være med til at pege på, 
at historien ikke udgør absolutte fortællinger, 
men at historikere gennem deres videnska-
belige arbejde peger på forskellige former 
for hierarki mellem mere elle mindre under-
byggede kilder og forklaringer på fortidige 
begivenheder. Videnskabelig historie benytter 
sig således af kilder, kildekritisk metode og 
afvejninger for og imod, mens konspirati-
onsteorier, ser alle beviser som noget, der 
kun bekræfter deres teorier om en sammen-
sværgelse. Under temaet Kommunikation og 
Kildekritisk findes der både diskussionsop-
læg, opgave og redskaber til at arbejde med 
konspirationsteorier i historie.

Eleverne kan gennem et sådant forløb både 
få indsigt i historiebrug, eksempelvis gen-
nem en undersøgelse af konspirationsteoriers 
opbygning. Som lærer er der lejlighed til at 
arbejde målrettet med at forstå den historiske 
kontekst bag fx månelandingen 1969 og den 
skepticisme, der er opstået i kølvandet, og 
samtidig styrke elevernes kildekritiske kom-
petencer ved at arbejde med videnskabelig 
historie og ikke-videnskabelig historiebrug.

Alt i alt er der rigtig mange muligheder for at 
styrke undervisningen i fag som samfundsfag 
og historie ved at anvende omtankeonline.dk.
Men omtankeonline begrænser sig ikke kun 
til samfundsfag og historie. Der er rige mu-
ligheder for også at arbejde og gå i dybden 
med materialet i dansk og kristendomskund-
skab samt kommunikation og IT.

Eksempel på aktiviteter med afsæt i temaet 
Kommunikation og Kildekritik
Med udgangspunkt i ét af de fire overordnede 
temaer, Kommunikation og Kildekritik inden 
for Grundskolens overbygning, vil det gen-
nemgås hvilke hovedelementer læremidlet 
består af og hvordan det kan bruges i under-
visningen

Siden omtankeonline.dk er opbygget med 
henblik på, at
 eleverne udfordres med en lang række akti-
viteter. Som udgangspunkt er der tre typer af 
aktiviteter, der går igen under alle temaer:
• Opgaver 
• Diskussioner 
• Redskaber

Alle opgaver, diskussioner og redskaber har 
tilknyttet introtekster, vejledninger og/eller 
læringsmål, så de er nemme at gå til for både 
elever og de lærere, undervisere eller andre 
fagmedarbejdere, der skal anvende det.

Hertil kommer under hvert tema en intro-
duktion til det pågældende tema, forskellige 
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orienterende bokse, videoer (fx Fake news 
– hvad er det?), begrebsoversigt og en Story 
Cube, hvor man kan arbejde med forskellige 
dilemmaer indenfor forskellige grene af det 
overordnede tema.

Eksempel på opgaver under Kommunikati-
on og Kildekritik:
En opgave med overskriften Ansigtsløs kom-
munikation har fokus på, hvordan vi kom-
munikerer, når vi sidder foran skærmen uden 
mulighed for at se kropssprog og ansigtsud-
tryk hos den, vi kommunikerer med. Læ-
ringsmålene for opgaven er, at eleven kan
• gøre rede for begrebet ansigtsløs kommu-

nikation
• give grunde til og eksempler på, hvorfor 

kommunikationen ændres, når vi kom-
munikerer ”ansigtsløst”, og hvilke konse-
kvenser, det kan have for kommunikati-
onsformen

• forklare og diskutere, hvilken betydning 
ansigtsløs kommunikation har for den 
offentlige debat generelt.

Step 1 i opgaven er arbejdet med en lille 
video, som eleverne efterfølgende skal drøfte. 
Step 2 er arbejde med konflikttrappen, hvor 
eleverne selv skal skabe en konflikt, der op-
trappes og følger niveauerne i konflikttrap-
pen.

Step 3 handler om, hvordan man kan ned-
trappe konflikter. Afslutningsvis diskuterer 
eleverne, hvordan det var at arbejde både 
med optrapningen og nedtrapningen af kon-
flikten.

Eksempel på diskussioner under Kommu-
nikation og Kildekritik:
Undertitlen i denne Diskussion er Konspi-
rationsteorier og alternative forklaringer. 
Denne Diskussion retter sig særligt til fagene 
historie og samfundsfag.

Efter en introduktion er Step 1, at eleverne 

læser en fagtekst om Konspirationsteorier og 
alternative forklaringer, som består af seks 
sider med henvisninger til historiske begi-
venheder og billeder, og skrevet i et lettilgæn-
geligt sprog. Der er anvisninger til, hvordan 
eleverne kan læse og arbejde med teksten 
undervejs.

I Step 2 bliver eleverne bedt om at diskutere 
nøgleord og begreber fra teksten – både dem 
de kender på forhånd, og dem de ikke nød-
vendigvis kender. Afslutningsvis skal eleverne 
diskutere, om de kendte nogle af de nævnte 
konspirationsteorier, om de kan nævne andre 
eksempler på konspirationsteorier og dis-
kutere hvorfor/hvorfor ikke det kan være et 
problem med konspirationsteorier.

Der lægges i denne Diskussion således op til 
både tekstnære analyser og mere overordnede 
drøftelser af, hvilken betydning konspirati-
onsteorier kan have i en historisk og sam-
fundsmæssig sammenhæng. Også elevernes 
egne erfaringer med emnet sættes i spil.

Redskaber under Kommunikation og Kil-
dekritik:
Der bliver i alt gennemgået fem forskellige 
redskaber under Kommunikation og Kilde-
kritik for Grundskolen, som eleverne skal 
lære at kende i relation til arbejdet med tema-
et. Der er her fokus på 
• Appelformer
• En tjekliste for falske nyheder
• Argumentationsmodeller
• Kendetegn ved konspirationsteorier, samt
• STEPPS (mønstret for udviklingen, når 

historier går viralt).

Redskaberne er kendetegnet ved, at elever-
ne her får kendskab til områder, som de kan 
bruge i arbejdet med både diskussioner og i 
løsningen af opgaver – men redskaberne kan 
også bruges i det øvrige arbejde med fagene i 
folkeskolen mere generelt.
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Lidt det samme gælder for den begrebsover-
sigt, der findes på siden og som går igen for 
alle temaerne.

Afslutning
Læremidlet omtankeonline.dk er kendetegnet 
ved have et fagligt indhold og en didaktisk 
tilgang, som vægter en undervisning i tvær-
faglige og fagfaglige tematikker, der berører 
aktuelle dilemmaer og problemstillinger 
relateret til sociale medier. Gennem temaer, 
opgaver, diskussioner, redskaber og andre ak-
tiviteter er målet at skabe en dialogisk kultur 

i klasserummet og herigennem animere til 
kritisk og etisk refleksion hos eleverne. Dette 
ud fra devisen om, at undervisning i grund-
læggende fagfaglige redskaber og via fagenes 
dannelse, er det, der kan være med til at give 
eleverne redskaber til kritisk og ansvarligt at 
kunne navigere i og håndtere de mange ud-
fordringer og påvirkninger online. 
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Historiedysten 2020 
skal gøre skoleelever nysgerrige på 

Genforeningen 1920
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For ottende gang inviterer Det Nationalhistoriske Museum skoleklasser 
til at deltage i Historiedysten - museets dyst i historisk viden og kreati-
vitet. I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Dan-
mark, handler dysten i 2020 – naturligvis - om Genforeningen 1920. Må-
let er at få eleverne til at fordybe sig i en af den nyere danmarkshistories 
mest betydningsfulde begivenheder på en anderledes og kreativ måde. 

I starten af det kommende skoleår går start-
skuddet til Historiedysten 2020, hvor sko-

leklasser i Danmark, Færøerne, Grønland 
og Sydslesvig dyster om det uofficielle me-
sterskab i Danmarks historie. Historiedysten 
sætter i anledning af 100-året for Sønderjyl-
lands genforening med Danmark skarpt på 
Genforeningen og Sønderjyllands historie. 
Undervejs i dystforløbet præsenteres eleverne 
for de begivenheder og personer, der var med 
til at skabe Danmarks nuværende grænse. 
Ligeledes skal eleverne som en del af dysten 

fordybe sig i, hvilke konsekvenser det fik for 
de danske sønderjyder i Sønderjylland, at 
efter krigen i 1864 kom grænsen til at gå ved 
Kongeåen, og at de dermed i de efterfølgende 
56 år kom under tysk styre. 

Med udgangspunkt i folkeskolens historie-
kanon formidler Historiedysten centrale 
begivenheder i danmarkshistorien på en 
anderledes og aktiverende måde. Elevernes 
interesse for Danmarks historie stimuleres 
ved involvering og ved gennem forskellige 



undervisningsaktiviteter, der tilsammen får 
eleverne til at forholde sig til historien, sam-
tidig med, at de opnår en forståelse for et geo-
grafisk centralt område i danmarkshistorien 
og for de unikke historiske omstændigheder, 
der knytter sig til Genforeningen. 

Mette Skougaard, direktør ved Det Nati-
onalhistoriske Museum på Frederiksborg 
fortæller om baggrunden for historiedysten 
og valget af Genforeningen som årets tema: 
”Historien bag Genforeningen i 1920 er en af 
de mest komplekse i Danmarks nyere historie 
men også en af de mest betydningsfulde. Med 
Historiedysten har vi en fantastisk mulighed 
for at skabe interesse og forståelse for den 
vigtige begivenhed ved at formidle den kom-
plekse historie i børnehøjde på en sjov, rela-
terende og overskuelig måde. På den måde 
skabes der forståelse hos eleverne for, hvorfor 
vi fejrer Genforeningen, og hvordan den har 
sat sine spor på nutidens Danmark.”

Selve konkurrencen 
Historiedysten er en konkurrence på viden 
om danmarkshistorien for alle 3.-9. klasser i 
hele rigsfællesskabet og danske skoler i Syd-
slesvig. Det er gratis at være med, og klasser-
ne deltager som et samlet hold. Det National-
historiske Museum er vært, og emnerne for 
konkurrencen tager udgangspunkt i museets 
samling. Formålet med konkurrencen er at 
sætte fokus på danmarkshistorien på en akti-
verende, kreativ og udfordrende måde.

Klasserne inddeles på tre niveauer, der hver 
dyster i et emne under det overordnende 
tema Genforeningen 1920. 

• 3.-4. klasse: Genforeningen – Da Sønder-
jylland blev genforenet med Danmark i 
1920

• 5.-6. klasse: Under fremmed styre – Søn-
derjydernes historie 1864-1920

• 7.-9. klasse: Grænsekampen – Den politi-
ske udvikling 1864-1920.

Dysten løber over tre runder, hvor der findes 
en vinderklasse på hvert niveau. Runde 1 er 
en online-quiz, hvor eleverne bliver udfor-
dret på deres historiske viden. Quizzen skal 
besvares i løbet af uge 36 (31/8-4/9). Eleverne 
svarer individuelt, og de 30 klasser på hvert 
niveau, hvor eleverne samlet har svaret rigtig 
på flest spørgsmål, går videre til Runde 2. I 
Runde 2 bliver eleverne udfordret på deres 
kreative evner, når klassen skal lave et fælles 
formidlingsprodukt med udgangspunkt i 
deres undertema. Kreativiteten er her givet 
fri, og eleverne har de senere år blandt andet 
lavet collager, brætspil, videofilm, installatio-
ner og meget mere. Runde 2 starter i uge 38 
(7/9), og det kreative produkt skal være os i 
hænde senest fredag i uge 39 (25/9). Klasser 
fra hvert niveau går videre til finaledagen, 
der afholdes på Frederiksborg Slot i Hillerød 
torsdag den 8. oktober, hvor vinderklassen fra 
hvert niveau findes.

Interaktiv historieformidling
Som grundlag for konkurrencen har muse-
et i samarbejde med Danmarks Medie- og 
journalisthøjskole udviklet et undervisnings-
materiale. De tilmeldte klasser kan se frem til 
at kunne på opdagelse i et interaktivt digitalt 
univers udviklet til hvert niveau. Her kan ele-
verne klikke sig rundt og via interaktive kort 
og små videoer, animerede figurer og tekst, 
blive eleverne klogere på Genforeningen og 
Sønderjyllands historie. Det digitale univers 
er udviklet i et samarbejde mellem museet 
og studerende fra Interaktivt Design på Dan-
mark Medie- og journalisthøjskole. DR Skole 
udbyder et supplerende undervisningsmate-
riale om emnet.

Tilmelding, information og undervisnings-
materiale på hjemmesiden
Tilmelding forgår via UNI-login på Histo-
riedystens hjemmeside (www.historiedysten.
dk), hvor man også kan læse meget mere om 
konkurrencen. Undervisningsmaterialet er 
tilgængeligt på hjemmesiden i juni 2020. 
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Krig og 
Medmenneskelighed

’Krig og Medmenneskelighed’ er et nyt digitalt under-
visningsmateriale fra Røde Kors og Undervisningsfor-
laget Alinea, der vil gøre krig og krigens regler virke-
lighedsnært og relevant for danske skoleelever.
Af Sacha Mortensen, Røde Kors

Foto: Bassam Khabieh/Reuters/Ritzau Scanpix

”Pludselig lød en høj eksplosion, og jeg så 
min far udenfor. En bombe under en 

bil var detoneret, og han var ramt.”, fortæller 
16-årige Alaa i Røde Kors’ nye undervis-
ningsmateriale ’Krig og Medmenneskelighed’. 
Alaa flygtede med sin onkel fra krigen i Sy-
rien til Danmark, da konflikten i hjemlandet 
blussede op. Han fortæller om den dramati-
ske flugt, og hans kamp for at genforene hans 
familie. Vi hører dagligt om krig og konflikter 
i medierne, og selvom krig er skræmmende 

og til tider uforståeligt, så er det en del af 
vores fælles historie. Målet er at gøre et ab-
strakt emne som krig og krigens regler virke-
lighedsnært, og give eleverne værktøjer til at 
diskutere krig og konflikt samt konsekvenser-
ne heraf.

Krig og medmenneskelighed på skoleske-
maet
Krige og væbnede konflikter er en del af 
hverdagen for millioner af mennesker verden 
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over. Undervisningsmaterialet tager eleverne 
i hånden, og gør dem klogere på krig som 
fænomen. Det er målrettet 7.-9.klasse og 
understøtter den almindelige undervisning 
med praktiske cases om krig og krigens reg-
ler, som vil give anledning til at drøfte svæ-
re problemstillinger i klassen. Det er også 
muligt at kombinere undervisningen med et 
besøg fra en Røde Kors foredragsholder til at 
tale om ’krigens regler’ og give førstehånds-
beretninger om Røde Kors’ arbejde i verdens 
brændpunkter.

Tværfaglig læring
Krig og medmenneskelighed er opbygget af 
et grundforløb og fire ekstra forløb til fage-
ne dansk, billedkunst (valgfag), historie og 
samfundsfag. I materialet er der mange for-
skellige øvelser, der lægger op til at eleverne 
reflekterer og diskuterer krig og konflikt, 
medmenneskelighed og nødhjælp enten 
enkeltvis eller i grupper. Øvelserne går blandt 
andet ud på at definere begrebet krig, analy-
sere film og billeder, relatere en films indhold 
til en velkendt historie eller situation og tale 
om Røde Kors’ arbejde. Derudover opnår ele-

verne kendskab til Genève-konventionerne 
og skal definere, hvilke regler de finder vig-
tigst for at mindske menneskelig lidelse. 

Historie og Samfundsfag i fokus
Materialet består af fem forskellige undervis-
ningsforløb, hvoraf to af disse har fokus på 
historie og samfundsfag. Danmark har genta-
gende gange deltaget i krig og er på få årtier 
blevet et land med krigsveteraner. Forløbet i 
historie har fokus på at få eleverne til at re-
flektere over en krigsveterans historiefortæl-
ling, kende til forskellige krige, og hvordan de 
placerer sig historisk samt forklare, hvorfor 
Danmark er en krigsnation. Samtidig har krig 
fundet sted på tre forskellige slagmarker – til 
lands, til vands og i luften. De sidste år er en 
ny fjerde slagmark dukket op, som udfordrer 
krigens regler. Slagmarken foregår i cyber-
space. Forløbet i samfundsfag vil give indblik 
i cyberkrig og selvstyrende våbentyper, og 
hvordan Røde Kors forholder sig til denne 
krigsførelse. Mere konkret vil eleverne blandt 
andet analysere film, diskutere problemer, der 
knytter sig til cyberkrig og fremtidens selv-
styrende våben, reflektere over og sætte ord 
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på egne holdninger med hensyn til konsekven-
ser af cyberangreb. Undervisningsmaterialet 
’Krig og Medmenneskelighed’ kommer derfor 
vidt omkring historie og samfundsfag og danner 
rammerne for en spændende og lærerig under-
visning. 

Foto: Lene Vendelbo
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• Krig og medmenneskelighed er blevet til i et samarbejde mellem Røde Kors 
og undervisningsmaterialet Alinea og vil drage fordel af alle de muligheder, 
der er i Alineas digitale undervisningsplatform NEXT. 

• Krig og medmenneskelighed er et digitalt undervisningsmateriale og lever 
op til Fælles Mål inden for dansk, samfundsfag, historie og billedkunst (valg-
fag). 

Undervisningsmaterialet består af: 
• Et gennemført digitalt undervisningsmateriale med fem forskellige under-

visningsforløb
• Grundig lærervejledning til hvert undervisningsforløb 
• Fakta, billeder, film, interviews, faglige artikler, podcast og tests
• Book en Røde Kors-foredragsholder på www.rodekors.dk/foredragsholder

Det er gratis
Undervisningsmaterialet er gratis og er tilgængeligt via Uni-login på: 
www.rodekors.dk/skole/krig-og-medmenneskelighed

FAKTA
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