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”Styr på samfundet” –

en lærebog, der støtter eleven og læreren
”Styr på samfundet” er struktureret ud fra Forenklede fælles mål
og har som målsætning at støtte såvel læreren som eleverne gennem arbejdet med både videns- og færdighedsmål samt tegn på
læring. Indholdsmæssig dækker læremidlet sociale og kulturelle
forhold, politik, økonomi og samfundsfaglige metoder.
Af Benny Jacobsen og Ove Outzen, mangeårige lærebogsforfattere til folkeskolen og gymnasiet.

V

Skal printbogen have en renæssance?
Digitale læremidler har de senere år indtaget en central position i folkeskolen. ”Styr på
samfundet” er også udkommet som i-bog,
men vi og forlaget Columbus har valgt at
arbejde videre med stoffet fra i-bogen og
præsentere en printbog, der knytter sig tæt
til Forenklede fælles mål (se nærmere nedenLærebogen skal
for). Den klassiske lærebog udmærker sig ved
• Evne at koble elevens egen erfaringsverat:
den med det samfundsfaglige
• Identificere et fagligt område og legitimere
• Både pege ind i stoffet og ud i verden
det med Forenklede fælles mål
• Koble den aktuelle samfundsudvikling
• Skabe tæt kobling mellem læreplan, fagmed samfundsfaglige begreber, metoder
tekst, øvelser og opgaver – og videre til
og teorier
elevens hverdag
• Stimulere elevens samfundsmæssige enga• Læreren let kan planlægge og tilrettelægge
gement
undervisning samt have et godt styringsDisse guidelines er i overensstemmelse med
værktøj i undervisningen
formålet for samfundsfag i grundskolen, hvor • Kunne give handleanvisninger til, hvordan
læreren metodisk kan iscenesætte underdet bl.a. hedder: ”..... Eleverne skal opnå forvisningen i form af indhold, undervisståelse af, hvordan mennesker både påvirkes
ningsformer, aktiviteter, opgaver og hele
af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne
undervisningsforløb
forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv”. Endvidere: ”... Eleverne skal forholde • Give eleverne et overblik over det stof, der
skal læres
sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i
samfundet.”
i – bogens to forfattere – har skrevet
lærebøger til samfundsfag i adskillige år
gennem de seneste 25 år. Skal man sammenfatte vore bestræbelser og ambitioner, når vi
skriver lærebøger, kan det udtrykkes i følgende 4 bud:
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Lærebogen har dog også mangler i forhold
til it-baserede læremidler: I it-læremidler er
der mange kilder til øjeblikkelig viden, it er
mere responsiv over for samfundsændringer,
ligesom it-baserede læremidler understøtter
undervisningsdifferentiering som princip
og kobler elevers mediekultur med skolens
undervisning.
Nu er det jo ikke sådan, at undervisningen
i samfundsfag er det ene eller det andet, så i
bogen har vi naturligvis i øvelser og opgaver
inddraget it-baserede materialer.
Forenklede fælles mål – som ramme for
bogens opbygning
I 2015 udsendte Undervisningsministeriet
Forenklede fælles mål, som definerer overordnede kompetencemål og mere konkrete
færdigheds- og vidensmål for de enkelte fag.
I samfundsfag knyttes disse mål til disciplinerne politik, økonomi, sociale og kulturelle
forhold samt samfundsfaglige metoder. Selv
om målstyringen, der indtil for nylig var obligatorisk, nu er blevet vejledende, er der ingen
tvivl om, at den indeholder fornuftige guidelines, som lærerne vil følge.
”Styr på samfundet” bruger aktivt færdigheds- og vidensmål i bogens kapitler. Som
intro til hvert kapitel opstiller vi de centralt
stillede færdigheds- og vidensmål, som kapitlet skal opfylde. Samtidig henvender vi
os direkte til eleverne med forventninger
til læringsudbytte og tegn på læring (på tre
forskellige niveauer). Lad os illustrere med
kapitel 1 ”Hvorfor er jeg, som jeg er?”, hvis
emne er socialisering:
Når du har arbejdet med dette tema, kan du
• Redegøre for nogle af de grupper, som du
selv er medlem af og de normer og roller,
der findes i grupperne
• Forklare vigtige elementer i identitetsdannelse, herunder sammenhængen mellem
personlig og social identitet

• Diskutere gode og dårlige sider ved Facehook og andre sociale medier ud fra faglige begreber
Og vi opstiller tegn på læring til læringsmålet: Du behersker begrebet identitet:
• Niveau 1: Du kan fortælle om din egen
identitet og dine sociale roller
• Niveau 2: Du kan forklare, hvad der har
påvirket din identitet og dine sociale roller, og du bruger enkle fagbegreber
• Niveau 3: Du kan diskutere, hvad der har
påvirket din identitet og dine sociale roller, med brug af faglige begreber
Der er dermed også lagt op til differentiering
i undervisningen.
Bogens struktur, og opbygningen af det
enkelte kapitel
”Styr på samfundet” er som nævnt struktureret efter fagets læringsmål. Bogen består af 11
kapitler, de indledende 3 om sociale og kulturelle forhold, herefter 4 kapitler om dansk og
international politik, 3 kapitler om økonomi,
herunder velfærdsstatens tilstand og globaliseringens indvirken på dansk økonomi.
Sluttelig et kapitel ”Vi undersøger samfundet”, der beskæftiger sig med samfundsfaglig
metode, herunder elevens arbejde med eksamensprojektet.
I de første tre kapitler er der fokus på identitet, forskellige grupper og klasser samt
kulturmøder og kulturkonflikter. Kapitlerne
om dansk og international politik har fokus
på demokrati, politiske ideologier og partier, beslutningsprocesser samt dansk udenrigspolitik, herunder relationerne til EU. I
de økonomiske kapitler fokuseres på dansk
økonomi, velfærdsstatens udvikling og globalisering. Endelig er der i det sidste kapitel
11 fokus på de samfundsfaglige metoder med
udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser
af samfundet.
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I det enkelte kapitel anslår vi temaet induktivt forstået således, at vi bruger avisartikler
eller cases til at fange elevernes interesse. Vi
anvender herefter historierne til at illustrere
problemstillingerne, vi behandler. Eksempelvis præsenterer vi i kapitel 8 vindmøllevirksomheden Vestas og dennes værdi for dansk
økonomi, samtidig med at begrebet ”husholdninger” introduceres ved Kirsten og Jens,
som arbejder på Vestas.
Efter hvert kapitel har vi indsat en boks med
kapitlets relevante begreber, og der er en
række arbejdsspørgsmål til bogens tekst, som
eleverne kan besvare. Endelig har vi udarbejdet en række opgaver af forskellige modaliteter og taksonomiske sværhedsgrader, som
læreren kan benytte i sin undervisningsdifferentiering.
Idéen er, at eleverne gennem anvendelse af
bogens begreber på den virkelige verden erhverver sig forudsætninger for at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.
Med hjælp fra en erfaren folkeskolelærer
har vi arbejdet meget med bogens sproglige
udformning. I samfundsfag er der mange lidt

indforståede fagudtryk, og disse har vi ved
en grundig sproglig ”støvsugning” forsøgt at
minimere.
Lærervejledning på vej
I juni måned præsenterer vi en lærervejledning til ”Styr på samfundet”. Det er vores
erfaring, at de fleste lærere efterspørger konkrete læringsaktiviteter. Derfor har vi i den
lille bog droppet fagdidaktiske overvejelser
og fagdidaktisk teori, der skal være tale om
en lille håndbog for læreren, hvor han/hun
umiddelbart kan hente aktiviteter og opgaver
til undervisningen, og derfor har vi udarbejdet ca. 60 læringsaktiviteter. Der er tale om
mange forskellige typer opgaver og aktiviteter, der har en kortere eller længere tidsramme – 45 minutter til et par timer. Hensigten
er, at eleverne gennem deres egne undersøgelser i det omkringliggende samfund eller på
nettet arbejder med problemstillinger, hvor
fagets begreber sættes i spil. Hver opgave har
et dobbeltopslag, hvor der på venstre side er
et oplæg til læreren og hans/hendes planlægning af aktiviteten, mens der på højre side er
instrukser til eleven og hans/hendes arbejde
med aktiviteten.

Hjælp til den nye prøveform
FALIHOS’ tilbyder igen i år foreningens medlemmer hjælp til den nye prøveform i
Historie og Samfundfag.
Meld dig ind i facebookgruppen ”Falihos – Prøvevejledning for medlemmer”, hvor du
kan få hjælp til afgangsprøverne i de 2 fag – stille spørgsmål, udveksle erfaringer, dele
dine undervisningsmaterialer, -skemaer eller egenproducerede elevvejledninger. Kort
sagt: Alt hvad der har relevans i forhold til, at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med
den nye prøveform i fagene.
Gruppen er kun for medlemmer af FALIHOS, og medlemmer af foreningens bestyrelse
vil have fokus på at besvare spørgsmål så hurtigt som muligt.
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Har du huller i
din årsplan til
2018/2019?
Lap dem med gode idéer fra vores årsplaner til alle fag og
klassetrin – selvfølgelig udarbejdet efter Fælles Mål.
Brug dem, som de er, eller pluk efter behov – valget er dit.

Prøv gratis på clioonline.dk/aarsplaner

Clio Online
Inspirerer til ny viden

DER ER PLADS TIL
NUANCER PÅ
DANSK JØDISK MUSEUM
Af museumsinspektør Magnus Panduro Juhl, Dansk Jødisk Museum
”Hvis jøderne vil skade deres børn
ved hjælp af omskæring, så er de
ikke velkomne i Danmark!”

”Så længe vore politikere ligger i
lommen på det folk [jøderne], så
sker der intet.”

”Det er zionistisk politik, åh de
stakkels jøder, altid så forfulgte og aldrig gjort nogen noget.
Think I'm gonna cry.”

Tre citater taget fra Facebook-debatter i perioden 2014-2015. Kilde: exitdk.wordpress.com

F

ordomme og forsimplede forestillinger
om jøder lever i bedste velgående i Danmark i dag. Vor tids unge møder mange stereoryper på nettet – ikke kun om jøder – som
kan være svære at sortere i og gennemskue.
Ovenstående citater er blot et lille udpluk af
de antisemitiske ytringer, man kan støde på.
På Dansk Jødisk Museum arbejder vi målrettet mod at nedbryde fordomme om jøder. Vi
har plads til nuancer, og vi forsøger at opløse
de generaliserende og ensidige fremstillinger,
man ofte møder i det offentlige rum og på de
sociale medier. Det gælder ikke kun antisemitisme – alle museets undervisningstilbud har
som fælles læringsmål at udvide og nuancere
elevernes forståelseshorisont, om det så er

den jødiske tro eller de danske jøders krigsoplevelser, der er på skemaet.
Mange lærere kæmper med at finde plads til
fordybelse og nuancer i de tætpakkede læreplaner, og derfor kan et museumsbesøg være
et godt supplement til klasseundervisningen. Herunder kan du læse om Dansk Jødisk
Museums undervisningstilbud, målrettet
historie- og samfundsfagsundervisningen for
mellemtrin og udskoling i folkeskolen.
Antisemitisme før og nu
Jyder er bonderøve, blondiner er dumme og
svenskere er nogle fulderikker. Vi er omringet
af fordomme i vores dagligdag. Heldigvis ved
de fleste af os godt, at der er tale om genera-
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liseringer uden hold i virkeligheden. Problemet opstår, hvis fordommene vokser sig til
fastgroede stereotyper, som i sidste ende kan
lede til antisemitisme og hadforbrydelser.
De fleste kender den udbredte stereotyp, at
jøder er nogle griske pengepugere, men hvor
stammer den forestilling egentlig fra? Få er
klar over, at det er en gammel fordom, der
stammer fra middelalderen, hvor kristne var
påbudt ikke at låne penge fra trosfæller. Det
åbnede en ny levevej for jøder, som kunne
drive lånevirksomhed med kristne kunder.

slag om en lov på området, der skal forbyde
at omskære raske børn under 18 år. I den
offentlige opinion tøves der ikke med at kalde
jøder og muslimer for børnemishandlere, og
indgrebet fremstilles ofte som et barbarisk
overgreb.

Museet har ingen facitliste, vi ser det som
opgaven at få eleverne til at reflektere og danne deres egne meninger. Ambitionen er ikke
kun at nedbryde fordomme om jøder, men
at udvikle elevernes evne til at analysere alle
typer af fordomme, som de støder på i deres
dagligdag. Det mener vi, er vejen til at undgå
hadforbrydelser mod jøder, og andre udsatte
befolkningsgrupper, i fremtiden.

Perspektiverne er mange, og vi tager debatten
med eleverne i undervisningsforløbet Jødedommen – traditioner og ritualer, hvor man
også kan få indblik i jødedommens mange
højtider, anden tidsregning, synagoger, sabbat
og spiseregler.

Om omskærelse skal være tilladt eller ej,
tager museet ikke stilling til. Museet afdækker traditionen og nuancerne i spørgsmålet,
så folk kan danne deres egen mening ud fra
det. Man må ikke glemme omskærelsestraditionens historie. Den religiøse pagt mellem
Nogle jøder berigede sig og nogle kristne blev Abraham og gud, som gav førstnævnte en
gældsat, og derved fødtes stereotypen om de mangfoldig slægt og Kanaans land (Israel i
pengegriske jøder, som lå til grund for bedag) mod at Abraham viste sin troskab ved at
skyldninger om, at de danske jøder stod bag
lade alle sine mandlige efterkommere omstatsbankerotten i 1813.
skære. Siden har traditionen været fulgt af
jøder og muslimer gennem flere tusinde år, ja
Museet griber fat i fordommenes rødder i un- selv Jesus var omskåret. At forbyde omskædervisningsforløbet: Antisemitisme før og nu. relse vil bryde jødernes pagt med gud, som
Hvor kommer det hele fra? Religiøse uenig- er hele fundamentet for jøders religiøse selvheder mellem kristne, muslimer og jøder er
forståelse. Eller vil det? Måske vil traditionen
stadig i dag årsag til hadforbrydelser mod
fortsætte i smug uden myndighedskontrol
jøder, men også fra sociale forhold i jødernes og lægelig bistand, eller måske vil jøder formange år som religiøs minoritet i et kristent
lade Danmark og praktisere deres religion et
majoritetssamfund har bidraget til stærke
andet sted. Og så har vi ikke engang nævnt
fordomme mod jøder. En nyere variation er
de sikkerhedsproblemer, som det kan medden antisemitisme, der er affødt af den politi- føre for den danske stat, hvis Danmark bliver
ske konflikt i Mellemøsten med staten Israels det første land i verden til at vedtage sådan et
oprettelse.
forbud.

Jødedommen – traditioner og ritualer
Skal omskæring af børn være forbudt i Danmark? Emnet er jævnligt til debat, og i øjeblikket samles der stemmer til et borgerfor-

Tæt på oktober ’43
Danmark er verdenskendt for redningen af
de danske jøder i oktober 1943, hvor 95%
af jøderne i Danmark undslap nazisterne til
Sverige. Begivenheden er internationalt kendt
som et lys i holocausts mørke, og også herhjemme lyser fortællingen om danskernes
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klarede at flygte til Sverige, men 472 persoheltedåd, da de trodsede besættelsesmagten
og hjalp sine landsmænd i nød op i vores kol- ner blev fanget og sendt i koncentrationslejr.
Samlet set omkom 107 personer: 23 druknelektive erindring.
de, 16 begik selvmord og 53 omkom i konHeltefortællingen om redningen af de danske centrationslejren Theresienstadt. Dertil kom
alle dem, der fik psykiske mén, som mærkede
jøder er bekvem at hive frem, når samtalen
falder på overgivelsen d. 9. april, samarbejds- dem for livet.
politikken eller værnemagere, der er komI undervisningsforløbet fokuserer vi både på
promitterende for Danmarks selvforståelse
de lyse og de mørke sider af oktober ’43, og
som en af de allierede magter under 2. verdenskrig. Desværre betyder det, at de danske eleverne kommer tæt på såvel genstande som
personlige beretninger fra krigens tid.
jøders krigsoplevelser ofte får et rosenrødt
skær, som ikke afspejler hele virkeligheden.
I undervisningsforløbet Tæt på oktober ’43
Klik & Find: Gå på jagt i jeres jødiske lokalbliver eleverne stillet over for de dilemmaer,
som jøderne mødte i de anspændte oktober- historie
Dansk Jødisk Museum er et landsdækkende
dage, hvor de fleste forlod deres hjem uden
museum. Der har været menigheder med
vished om, hvorvidt de nogensinde ville
vende tilbage igen. Flugten var ikke omkost- synagoger og begravelsespladser i mange
provinsbyer, og der har boet jøder alle vegne
ningsfri for danske jøder. Mange fiskere tog
sig overordentligt godt betalt for overfarterne, på det danske landkort. Det finder man ud
familier blev revet fra hinanden og små børn af, hvis man går ind på museets hjemmeside
ladt tilbage i skjul hos plejefamilier. De fleste og slår op i Klik & Find. Her kan man læse

Klik & Find-kortet har allerede mange røde prikker. Klik og find en historie fra din hjemegn, tilføj din viden eller
bidrag med en helt ny historie. Grafik: Torben Ulrik Sørensen MDD, RAW. Dansk Jødisk Museum.
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om lokale jøder, deres familie, liv og erhverv,
og man kan følge dem fra sted til sted, hvor
deres veje har ført dem hen.

bistår gerne med hjælp og vejledning.

Ny bog til brug i undervisningen
En indvandringshistorie. Jøder i Danmark
Klik & Find er også oplagt til brug i skoleun- gennem 400 år er titlen på Dansk Jødisk Mudervisning, hvor eleverne kan finde jødisk lo- seums nye bog, der netop er udkom i marts
kalhistorie og eksempler på personer, der har 2018. Med bogen indskrives de danske jøders
boet på netop deres egn. Med afsæt i person- historie i vores allesammens danmarkshistofortællinger kan man dykke ned i temaer som rie, som et kapitel om indvandring, integratiindvandring, erhvervstraditioner, borgerreton og borgerskab, om kulturmøder og relitigheder og migrationsmønstre. Det er også
gionsforskelle, erhvervssucceser og derouter,
muligt at flytte undervisningen ud i byen, og antisemitisme, danskhed og meget mere.
Bogen taler ind i mange af nutidens udfordringer med flygtninge og minoritetsgrupper,
og den jødiske historie i Danmark er derfor
oplagt at bruge som afsæt for diskussioner af
emner relateret hertil.
Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog
med mange flotte billeder, og den er derfor
lige til at gå til for både lærere og elever i
udskolingen. Bogen er anmeldt af Kristine
Traun-Terkelsen her http://www.falihos.dk/
gen_upload/94849_anmeldelse_-_en_indvandringshistorie_-_falihos_2018.pdf
På museets hjemmeside www.jewmus.dk kan
man finde flere undervisningsmaterialer og
læse mere om museets undervisningsforløb.
Vi glæder os til at bidrage med nye perspektiver til din fremtidige undervisning.

Dansk Jødisk Museums nye bog En indvandringshistorie. Jøder i Danmark i 400 år, som udkom i marts
2018. Grafik: Torben Ulrik Sørensen MDD, RAW.
Dansk Jødisk Museum.

finde de matrikler, hvor personerne har boet
og besøge lokale jødiske begravelsespladser.
Klik & Find er brugerinddragende, og man
kan selv oprette nye fortællinger direkte på
hjemmesiden. Det kan også være en øvelse i
skoleundervisningen, hvor elever kan gå på
jagt efter historier om lokale jøder – måske
i et samarbejde med det lokale arkiv eller
museum. Man kan også supplere allerede
oprettede historier med billedmateriale. Klik
& Find har mange anvendelsesmuligheder,
så det er bare med at komme i gang! Museet
Side 11

HISTORIE 7.9. KLASSE

Er dine elever
kildekritiske?
VÆRKTØJER
TIL SØGNING
PÅ NETTET
GYLDENDALS HISTORIEPORTAL hjælper dine elever med at blive
kritiske og kunne udvælge kilder til at belyse en problemstilling.
Eleverne kan tage et kursus i kildekritisk, digital informations
søgning og gå på opdagelse i hundredvis af tekster, film, lyde,
dagbøger, genstande m.m. i kildebiblioteket.
Derudover finder du:
■
■

■
■

Inspiration til din årsplanlægning
Korte og lange undervisningsforløb, som du kan plukke fra eller
bruge, som de er
Fane med spørgsmål og arbejdsmetoder til forskellige kildetyper

Spot på historien-artikler, der sætter fokus på aktuelle emner og
historiske værktøjer i kort og koncentreret form.

A052

Se mere og prøv fagportalen gratis i 30 dage på historie.gyldendal.dk
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Som man råber i
banken får man svar!

Perspektiver på privatøkonomi som
område i samfundsfag

Af Lennart Ravn Heerwagen, Lektor, Københavns Professionshøjskole

”

Pengeuge”, ”Dig og din økonomi”, ”Fat om
finanserne”, ”Pengeby.dk” og ”Funny Money”. Undervisningstilbuddene inden for privatøkonomi er talrige, og en fællesnævner for
rigtig mange af dem bestræbelsen på at give
eleverne en ”finansiel forståelse” i forbindelse
med undervisning i matematik og samfundsfag. Med finansiel forståelse sigter man mod
at gøre eleverne i stand til at disponere over
deres nuværende og fremtidige privatøkonomi på et oplyst grundlag og særligt at give

dem en række færdigheder i at læse særligt
vigtige dokumenttyper og foretage særligt
vigtige beregninger. Helt konkret får eleverne
redskaber til eksempelvis at forstå de skatteberegninger, som de finder på en lønseddel,
til at afklare deres forbrugs- og opsparingsmuligheder gennem budgetlægning og til at
sammenligne forskellige lån på grundlag af
årlige omkostninger i procent (ÅOP).
Denne betoning giver på flere måder god me-
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ning. Finansiel forståelse er helt givet ofte en
forudsætning for en sund privatøkonomi og
dermed elevernes trivsel og livsmuligheder
på både kort og langt sigt. Relevansen bliver
ikke mindre af at undersøgelser gennem en
årrække har påvist, at unge voksnes forståelse af f.eks. renter og omkostninger ved låntagning er mangelfuld (Finansrådet, 2014).
Dette har været fremhævet som en faktor i at
gruppen af unge voksne er overrepræsenteret
som dårlige betalere i RKI i sammenligning
med resten af befolkningen (Rørvig, 2017).

har der i hvert fald siden den økonomiske
krise været væsentlige samfundsøkonomiske
diskussioner om bankernes rolle og ageren,
hvilket også kan gøre dem interessante temaer i forbindelse med privatøkonomi.

Det gode tilbud
”…det var, som om renten bare blev lavere og
lavere, hver gang vi gik videre til næste møde,
præsenterede det tidligere tilbud og spurgte,
om de kunne matche det. Vi overdrev måske
også lidt det tilbud, vi havde fået fra en af
de andre banker, som ikke ville gå under 3,3
En perspektivudvidelse
procent«, fortæller Hans Skovgaard AnderSpørgsmålet er imidlertid om den gængse
sen, der var temmelig overrasket over, »hvor
tilgang til finansiel forståelse udtømmer, hvad nemt det var at få banket prisen ned«.” (Olsen
der er muligt og relevant at bringe op ind for og Vilsbøll, 2017)
privatøkonomiens rammer i samfundsfag.
Vejen til at kunne sammenligne forskellige
I samfundsfag vil der ofte være et naturligt
lån og vælge det mest fordelagtige forudsætoplæg til, at man må forholde sig til de konter helt givet kendskab til begreber som renflikt- og konsensusrelationer, der opstår når
tesatser, ÅOP og andet inden for rammerne
forskellige aktører handler i forhold til hinaf finansiel forståelse. Men i en situation hvor
anden. Kunne man tilføje sådan et perspektiv man gerne vil låne penge til f.eks. en bolig,
til undervisningen i privatøkonomi? Altså, et kan der, som det fremgår af citatet, også være
perspektiv hvor eleven ikke kun skal forholandre faktorer i spil. Hvis man arbejder med
de sig til dokumenter og beregninger, men
låntagning i undervisningen, kan det være en
også må forstå, hvordan rammerne for deres væsentlig faglig pointe, at eleverne ikke nødprivatøkonomi formes i interaktionen med
vendigvis skal betragte en opstilling af et banforskellige aktører, hvordan disse aktørers
klån som en statisk størrelse. Banker kan man
interesser kan være i harmoni eller konflikt
forhandle med, og i nogle tilfælde opnår man
med elevernes egne og hvordan eleverne ak- det gode lån ved have en vis selvbevidsthed
tivt kan handle i forhold andre aktører på det som potentiel låntager og aktivt spille banprivatøkonomiske felt?
kerne ud mod hinanden. Relevante begreber
i den sammenhæng er måske knap så meget
Jeg vil her med tre eksempler skitsere, hvorrentesatser og ÅOP, men mere at forstå bandan man med udgangspunktet i kundeforken som virksomhed, konkurrencen mellem
holdet til en bank, kan give undervisningen
banker, og hvad der i bankens øjne karakterii privatøkonomi en betoning af interaktion,
serer en attraktiv kunde.
konflikt og konsensus. Banker er naturligvis
kun én blandt flere aktører, der er interessan- Bank-shopperi
te i et privatøkonomisk perspektiv, men ikke Det er fortsat en udbredt holdning, at valget
desto mindre en meget væsentlig aktør. En
af en bank er, om ikke et valg for livet, så i
bankkonto er således et obligatorisk element i hvert fald et valg, der indleder et langvarigt
et voksent menneskes privatøkonomi og køb og forpligtende kundeforhold (Konkurrenceaf bolig, bil og andre væsentlige forbrugsog Forbrugerstyrelsen 2013: 8). Man har en
goder vil ofte gå gennem en bank. Desuden
bank, én bank, og man har den længe. NogSide 14

le elever overtager givetvis denne holdning
fra deres familie som et led i en økonomisk
socialisering og en særlige bankloyalitet også
kommer dermed til at udgøre en læringsforudsætning, når de introduceres til privatøkonomi i samfundsfag. Ikke mindst derfor
kan der være grund til, at undervisningen
i privatøkonomi introducerer eleverne til
tanken om, at man kan være kunde i en bank
på samme måde som i så mange andre forretninger. En række forbrugerorganisationer
og eksperter på det privatøkonomiske område har gjort opmærksom på, at man som
bankkunde hyppigt bør undersøge, om de
vilkår man møder i sin bank er konkurrencedygtige. Nogle, såsom Valentin (2015), har
ligefrem udviklet særlige tjeklister, som kan
benyttes ved et bankeftersyn. Hvis ikke banken er konkurrencedygtig, så bør man ikke
tøve med at skifte banken ud med én, der er
bedre. Eller bruge flere banker, hvis det kan
betale sig. Man kan i mange tilfælde shoppe finansielle produkter, nærmest som man
shopper sko.
Valget af bank behøver dog ikke kun at være
baseret på en ren økonomisk rationalitet,
men også indebære aspekter af politisk forbrug, hvor man som bankkunde forsøger at
påvirke bestemte samfundsmæssige forhold i
en bestemt retning. I undervisningen kan det
være værd at belyse, at der over en årrække
er blevet rejst kritik af f.eks. nogle bankers
risikovillighed, deres rolle i hvidvaskning af
penge og deres medvirken til skatteunddragelse. På denne baggrund opfordrer bevægelsen ”Skift bank dag” til, at man som bankkunde overvejer, hvordan ens valg af bank
kan bidrager til ”…en mere demokratisk,
bæredygtig og mindre spekulationsdrevet
finanssektor” (Skift Bank Dag, 2013). ”Hvilken slags forbruger vil jeg være?” er altså ikke
kun et spørgsmål, som eleverne kan arbejde
med, når der f.eks. kan vælges økologiske
ikke-økologiske fødevarer, men også når der
skal vælges banker og finansielle produkter.

Bankrådgiveren
”Du kender dem sikkert ved fornavn. Det er
dem, som tager smilende imod dig, når du
har en aftale i banken, og som du kalder for
din bankrådgiver. Men forskellen på dem og
dine andre venner er bare, at bankrådgiverne
er sat i verden for at sælge.” (Boesgaard, 2018)
Eleverne kommer med stor sandsynlighed
på et eller andet tidspunkt til at stå ansigt
til ansigt med en rådgiver i en bank for at
tage stilling til et privatøkonomisk spørgsmål. Dette møde kan have stor betydning
for, hvordan de kan agere i forhold til deres
privatøkonomisk, og alene af den grund kan
der være grund til at man i undervisningen
giver dem mulighed for at overveje forholdet mellem bankkunde og bankrådgiver. Et
grundsynspunkt kunne være at rådgiveren er
ekspert på sit felt og kan åbne muligheder for
én som kunde, som man ellers ikke ville have.
På den baggrund er der al mulig grund til at
forholde sig nøje til hans eller hendes oplæg.
Imidlertid er der gennem en årrække blevet
sat fokus på rådgiverens dobbeltrolle i kraft
af at han eller hun skal rådgive kunden men
samtidig har en interesse i, både på egne og
bankens vegne, at sælge finansielle produkter.
Som bankkunde kan man altså blive usikker
på, hvornår rådgiveren varetager éns interesser, og hvornår andre faktorer kommer i spil.
Denne problemstilling kunne give anledning
til at eleverne tænkte over, hvor man kan søge
supplerende eller ligefrem alternativ økonomisk rådgivning. Hos familien? Blandt venner? Eller skal man, måske også i forbindelse
med undervisningen, orientere sig i markedet
for uvildig økonomisk rådgivning, der ikke
favoriserer produkter fra specifikke virksomheder?
Kritisk tænkning i privatøkonomi
De 3 eksempler med udgangspunktet i de
problemstillinger der kan optage én som
bankkunde skal vise, at der er mere end én
måde, hvorpå man i samfundsfagsundervis-
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ningen kan gøre eleverne i stand til at ”handle i forhold til egen økonomi”, som der står i
kompetencemålet for økonomi. At ”handle”
i privatøkonomiske termer kunne betyde,
at man giver eleverne en stemme overfor de
aktører, som danner rammen om deres privatøkonomi. Afslutningsvis vil jeg, igen med
bankerne som eksempel, berøre hvordan
denne perspektivudvidelse også kan styrke
den kritiske dimension i privatøkonomi.

behovet for, at man som samfundsfagslærer
også inddrager forbrugerorganisationer eller
uvildige eksperter i undervisningen.
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Som medlem af Falihos, får du 10%
rabat. Skriv "falihos"i bemærkninger
i indkøbskurven
Klik her for at bestille

FALIHOS på
Folkemødet!

Igen i år deltager FALIHOS i Folkemødet på
Bornholm, hvor vi vil finde samarbejdspartnere, lave
interviews, livestreame og ikke mindst være vært for
debatten "Innovation i Kulturfagsundervisningen".

Debatten bliver livestreamet på Facebook!
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SÅDAN KAN DU INDDRAGE IT
OG MEDIER I
HISTORIEFAGET
Af Anders Peter Nielsen, digital kulturfagsredaktør hos Clio Online

I 2009 blev it og medier en del af historiefaget, hvilket har åbnet op for en masse muligheder for elevernes læring. Men hvordan
får man det integreret i et fag, der ofte beskæftiger sig med tiden før, at mange af de
teknologiske muligheder blev til? Her i artiklen vil jeg komme med nogle eksempler på
undervisningsmateriale fra Historiefaget til
mellemtrin og udskoling, hvor dine elever i
samspil med de historiske kerneområder kan
arbejde med it og medier.
1. Blodsukker og bersærkergang
I aktiviteten "Blodsukker og bersærkergang"
kan du arbejde med historiebrug og samtidig
undervise med et materiale, der er aktuelt. I
aktiviteten skal eleverne se musikvideoer på
YouTube med musikere som Raske Penge,
Nik & Jay og Fallulah, alt imens de dykker

ned i, hvordan danmarkshistorien bliver
fortolket i sangteksterne. De skal diskutere,
hvordan nutidige kunstnere bruger fortiden i
deres musik, og hvordan de forskellige kunstformer påvirker vores opfattelse af fortiden.
Sangene i aktiviteten er fra 2017, og her kan
jeg jo så naturligt indskyde, at det er en af fordelene ved at arbejde med digitale undervisningsmaterialer … De kan nemlig opdateres
med samme hast, som nye videoer bliver lagt
på YouTube.
Se aktiviteten til udskolingen.
2. Fortiden fra oven: Innovation i historie
Her er et forløb, der i den grad puster til
elevernes kreativitet. Dine elever skal nemlig arbejde med innovationsmodellen for at
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skabe et produkt, der kan give overblik over
en historisk periode.
Eleverne skal gennemgå modellens forskellige trin i grupper og på baggrund af en fælles
brainstorming finde ud af, hvilken idé der er
den bedste, samt hvordan de bedst kan præsentere det for de andre i klassen.
Derudover skal de inddrage it og medier
undervejs i forløbet, da de bl.a. skal anvende
internettet og digitale undervisningsportaler
til research og dataindsamling. I forløbet er
det meningen, at eleverne skal skabe et produkt, og de bliver derfor præsenteret for flere
forskellige typer af kulturteknikker – og ikke
mindst udfordret i deres opfattelse af, hvad
der kan være godt, når man skal fremlægge
og præsentere noget med udgangspunkt i et
produkt.
Se forløbet til udskolingen.
3. Romerrigets historie
I denne aktivitet skal dine elever dykke ned i
Romerrigets storhed og fald, tilsat en smule
moderne teknologi.
Eleverne skal nemlig lave en digital tidslinje i

skoletubeværktøjet Tiki-Toki. Det er en nem
og simpel øvelse at sætte eleverne i gang med,
og de får trænet deres kronologiske overblik,
samtidig med at de anvender it og medier til
formidling af deres historiske viden.
Gennem Tiki-Toki skal eleverne nemlig vække historien til live med interaktive elementer
– resultatet kan kun blive godt! De skal skrive
begivenhederne ind på de rigtige årstal og
kan derefter få dem til at spille ved at sætte
billeder, tekst, lyd og video ind i værktøjets
interaktive elementer.
Se aktiviteten til mellemtrinnet.
4. På opdagelse i Solvang
Med Google Maps ligger verden åben, så
hvorfor ikke udnytte det på Historiefaget?
Måske bruger du allerede den digitale korttjeneste selv, og det er en ganske nem og konstruktiv måde at få it og medier ind i undervisningen på.
I denne aktivitet til udskolingen skal dine
elever på en virtuel rejse til Solvang – the
Danish Capital of America.

Side 20

Ved at følge de digitale veje i Google Maps
skal dine elever finde spor af Danmark i den
amerikanske by. Undervejs skal de notere eksempler på historiebrug for til sidst at kunne
redegøre for brugen af fortiden i argumentation og handling.
Gå til aktiviteten "På opdagelse i Solvang".
5. Hvad kilderne fortæller
Med nutidens mediebillede, og i særdeleshed
internettet, er kildekritik kun blevet desto
vigtigere. Hvis du vil have fokus på kildekritik i samspil med it og medier, så anbefaler
jeg aktiviteten "Hvad kilderne fortæller".

barheden af forskellige kildekritiske begreber.
Samtidig bliver kompetencer som fortolkning
og afkodning inden for forskellige medietyper skærpet.
Glæd jer især til deres analyse af kilden fra
Rokokoposten. Det plejer altid at være sjovt
at se, hvordan eleverne reagerer på fiktive
kilder sat op så autentisk, som de bliver i bl.a.
Rokokoposten.
Gå til aktiviteten "Hvad kilderne fortæller".

I aktiviteten skal udskolingseleverne arbejde
med udenrigspolitikken efter 11/9 2001, og
de vil møde forskellige kildetyper, herunder
både billeder, tekst og videoer. Gennem aktiviteten lærer de bl.a. at belyse problemstillinger ud fra udvalgte kilder og diskutere brug-

Anders Peter Nielsen er uddannet lærer i historie, dansk, billedkunst og
kristendomskundskab i 2007 og har fra starten af sit lærerliv også undervist i samfundsfag. I dag er han kulturfagsredaktør hos det digitale
undervisningsforlag Clio Online.
Alt materiale i artiklen kan erhverves gratis ved at oprette 30 dages prøveperiode.
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