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Undervisningsmateriale til
DRs serie ’Grænseland’

Christian Arnth Jørgensen og Rasmus Welling fra
FALIHOS’ bestyrelsen fik i foråret til opgave at udarbejde det officielle undervisningsmateriale til DRs
dokumentarserie Grænseland.
Af Rasmus Welling, FALIHOS

V

Constantin Hansen: Den grundlovsgivende forsamling (Nationalhistorisk Museum)

i blev fra starten enige om, at vi ville skabe et materiale, der kunne medvirke til
at være prøveforberedende i udskolingsklasserne. Det vatr derfor vigtig, at der var fokus
på problemstillinger (både identifikation og
diskussion af disse), kildekritik, kildeudvælgelse og fremstilling samt fremlæggelse af
produkter. Disse elementer er – ud over den

nøje sammenhæng med seriens afsnit – den
røde tråd i materialet. Det var desuden vigtigt, at kilderne ikke kunne skulle være skriftlige kilder, men også at det udvidede kildebegreb kom i spil i form af billedlige kilder og
genstandskilder.
I det følgende gennemgås kort nogle af de
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centrale temaer og problemstillinger, som
materialet omhandler og der gives eksempler
på de benyttede kilder samt opgaver.
I alle materialets temaer skal eleverne først se
klip og arbejde med grundlæggende forståelse, før de dykker ned i kilder, produkter og
problemstillinger. Alle temaer afsluttes med
diskussion af problemstillingerne.
Der er to temaer til hvert afsnit.
Alle opgaver indeholder ud over arbejdet
med ovenstående også tilpassede klip fra
serien, så man ikke selv behøver at søge rundt
i afsnittene.
På vej mod demokrati (Afsnit 1)
Afsnit 1 omhandler både indførelsen af demokrati i Danmark samt begyndelsen på
konflikten om Slesvig, der fører til to blodige
i krige. Opgaverne omhandler bl.a. forståelse
af, hvilket land Danmark var i 1840’erne –
både statsretsligt og styremæssigt.
Eleverne skal arbejde med billedekilder som
eksemplet i artiklens begyndelse og herunder
og desuden udarbejde en tale om indførelsen
af demokrati.
Dilemmaer i Treårskrigen (Afsnit 1)
I dette tema skal eleverne arbejde med nogle
af de problemstillinger, som soldater stod i

under Treårskrigen. Krigen var reelt set en
borgerkrig, og flere oplevede at have venner
eller nære familiemedlemmer på fjendens
side. Dels fordi indbyggerne i Slesvig og Danmark havde af mange forskellige holdninger
til spørgsmålet om områdets tilhørsforhold,
og dels fordi mange af de slesvig-holstenske
soldater var oplært i Fredericia eller Aarhus.
Eleverne arbejder med soldaterbreve- og
erindringer som kilder og skal selv producere
fiktive dagbogstekster eller breve, der belyser
problemstillingerne.

Uddrag af soldaterbrev, hvor brevskriveren fortæller om belejringen af Fredericia i 1849, hvor
de danske og slesvig-holstenske soldater stod tæt
på hinanden på begge sider af voldgraven
Nationalkamp og symboler / Civil ulydighed (Afsnit 2)
Afsnittet omhandler tiden efter 1864, hvor
det var vigtigt at signalere sit nationale tilhørsforhold gennem både brug af porcelæn,
håndarbejde og civil ulydighed.
Eleverne arbejder med sangtekster og genstande som kilder og skal selv vurdere, hvilke af disse, der er mest relevant til at belyse
temaets problemstilling: Hvordan brugte de
dansksindede sønderjyder genstande, symboler og farver til at understrege deres nationale
tilhørsforhold? De skal desuden fremstille en
skitse til en moderne genstand, der på lignende vis kan belyse problemstillingen i dag.

Frederik den 7. underskriver Grundloven
(Det Kgl. Bibliotek)
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I 1900 blev Lintrup Skole ved Vejen i et maleri fremstillet med to danske flag i stedet for et dansk
og et tysk. Det kostede kunstneren en tur i fængsel! (Wellings Landsbymuseum, foto: Mette Welling)
Kammerater i krig / Breve fra fronten (Afsnit 3)
Det tredje afsnit omhandler 1. verdenskrig,
hvor dansksindede sønderjyder af nød skulle
kæmpe på tysk side for en sag, der ikke var
deres. Ved fronten oplevede de både voldsomme rædsler men også et kammeratskab
med de øvrige tyske soldater – på trods ag
nationalt sindelag.
Gennem soldaterbreve, -erindringer, billeder
og sangtekster som kilder stilles der skarpt
på, hvordan dansksindede soldater oplevede
krigen, og hvordan forholdet var mellem de
danske og tyske soldater.

Grænsen bliver trukket / Pigen på den hvide hest (Afsnit 4)
I sidste afsnit behandles bl.a. afstemningen og
grænsedragningen i 1920 samt Christian den
10.’s ridt over den gamle grænse.
Eleverne skal først arbejde med en række forståelsesopgaver, der belyser den komplicerede
grænse-problemstilling, før de selv skal finde
en retfærdig måde at grænsen på.
Materialet afsluttes med at sætte fokus på
kildekritik og et af de mest (historie-)brugte
billeder i formidlingen af Genforeningen:
Christian den 10., der rider over grænsen

1. vers af soldatersangen ’Ich hatt einen
Kameraden', som blev
populær blandt 1. verdenskrigs tropper
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Kort over afstemningsresultatet i Zone
1 og Zone 2.
Bemærk af store
danske byer som
Sønderborg og
Aabenraa havde
tysk flertal – da
man stemte en
bloc i Zone 1
blev de to byer
alligevel danske.
(Rigsarkivet)

med en lille dansk pige i armene – det perfekte symbol på Sønderjylland, der kom ”hjem”
til Danmark.
Selvom pigen på flere senere malerier er
fremstillet glad og smilende kan man i materialets kilder se, at dette ikke var tilfældet i
realitet – hun satte sig kun modvilligt op på
hesten og fik efterfølgende et angstanfald.

Materialet til Grænseland er gratis tilgængeligt på DR Skole (kræver unilogin) og kan
findes via dette link:
https://www.dr.dk/skole/historie/udskoling/
tema/graenseland

Eleverne skal arbejde med, hvorfor scenen er
blevet så ikonisk, og hvorfor man har valgt at
fremstille den i modstrid med pigens faktiske
reaktion.

Pigen Johanne Brarens er på fotoet her tydeligvis alt andet end glad efter turen med
kongen på den hvide hest (Det Kgl. Bibliotek).
Side 7

Spot på
præsidentvalget
i USA

Det amerikanske præsidentvalg står for døren – et præsidentvalg,
der af mange betegnes som et af de vigtigste valg i nationens
historie. Vores korte Spot på-forløb Det Amerikanske valgsystem
klæder dine elever på til at forstå, analysere og diskutere opgøret
mellem Donald Trump og Joe Biden.

KLIK
HER

Du finder forløbet på samfundsfag.gyldendal.dk

MOIN, MOJN –
MINDRETALSBØRN I
GRÆNSELANDET
Af Per Oetzmann og Gunvor Vestergaard, Grænseforeningen

Hvordan er det at være en del af et mindretal? Hvorfor vælger man mindretallet frem
for flertallet? Hvordan føles det at vokse op
med to kulturer? Spørgsmålene er mange og
svarene næsten endnu flere, hvis man retter
blikket mod det dansk-tyske grænseland og
dets mindretal på begge sider af grænsen. Vi
vil i denne artikel præsentere et undervisningsmateriale, der tager fat i disse komplekse problemstillinger og skalerer dem, så også
mellemtrinet i grundskolen kan være med.

Mojn, Moin
”Mojn,-Moin” er Grænseforeningens nye
undervisningsmateriale. Materialet er udgivet
på både dansk og tysk. Bogen er beregnet til
mellemtrinet, men kan især i sin tyske udgave med fordel også bruges i de ældre årgange.
Bogens undertitel ”mindretalsbørn i grænselandet” afslører materialets omdrejningspunkt. ”Mojn,Moin” fokuserer på mindretalsbørnenes dagligdag på begge sider af den
dansk-tyske grænse. Hvordan er det at vokse
op i et to-kulturelt samfund, hvor mindretal
og flertalsbefolkningen mødes i øjenhøjde?
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Bogens titel refererer til den lokale hilsen,
som man har tilfældes i grænselandet både
nord og syd for grænsen. Selvom stavemåden adskiller sig marginalt, så er budskabet i
princippet det samme. Ligesom grænselandets beboere har meget tilfældes. Der har i år
været fokus på Genforeningen og dens historie, der førte til afstemningen i 1920. ”Mojn,
Moin” giver et indblik i, hvad de efterfølgende
100 år har ført til og hvorfor det dansk-tyske
grænseland i dag opfattes som et forbillede,
når man taler om mindretal og mindretalsrettigheder.

”Mojn, Moin” kombinerer fakta og fiktion.
Der er fagligt stof, som giver eleverne et indblik i konkrete forhold i grænselandet. Der er
spændende noveller, som tager udgangspunkt
i grænselandets historie og aktuelle problemstillinger. Endvidere indeholder bogen førstehåndsberetninger fra mindretallenes børn og
unge, interviews, sange mv.
Bogen findes både i en fysisk og en digital
udgave. Det giver mulighed for at anvende
materialet på flere forskellige måder. For
mange er det fortsat rart at have en fysisk bog
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at bladre i, tage med og tage frem, når det
Eksempler på færdigheds-/vidensmål:
passer. Den digitale udgave gør det det nemt • Eleven kan identificere historiske proogså impulsivt at bruge materialet og gøre
blemstillinger
den tilgængelig for alle. Det har været vigtigt • Eleven kan redegøre for konsekvenser af
at kunne tilbyde begge muligheder og kombisamspil mellem dansk historie og omvernere dem med opgaver og forslag til forløb.
den.
• Eleven kan beskrive ændringer i magtforFem temaer
hold og samfundsstrukturer over tid.
Materialet er båret af fem temaer: Genfor• Eleven kan diskutere kulturs betydning for
eningen, grænselandet, mindretal, traditioner
individer og grupper
og national identitet. Dog sådan at flere af
artiklerne hører til flere temaer. Der er derfor Eksempler på læringsmål:
ikke en klar opdeling i de fem temaer. Bogen • Eleven kan ud fra fortællinger om genforkan bruges fortløbende, hvis man ønsker at
eningen forklare samspil mellem fortidsarbejde med grænselandet i bred forstand.
fortolkning og nutidsforståelser
Men man kan også vælge at fokusere på et
• Eleven kan i tid placere væsentlige begitema og kombinere det med andet materiale.
venheder i genforeningens historie
F.eks. kan det fint kombineres med ”Græn• Eleven kan fortælle om konflikter og krige
seland og identitet”, som findes på Falihos’
mellem Danmark og Preussen/Østrig
hjemmeside. Bogen egner sig også til tvær• Eleven kan gøre rede for forskellen melfagligt og flerfagligt samarbejde i f.eks. histolem nationale og kulturelle mindretal
rie, dansk og tysk.
• Eleven kan forklare betydningen og konsekvenserne af afstemningen i 1920 for
Udover de konkrete temaer, lægger bogen op
grænselandet
til en mere generel dialog om nationalstaters • Eleven kan forklare nationalstaten.
grænser, sprog og identitet m.m. Den giver
• Eleven reflekterer over egen identitet
indblik i og viden om mindretallene i det
dansk-tyske grænseland, men lægger samDe fem undervisningsforløb
tidig op til at tale om medborgerskab, integration og hvordan man skaber forståelse og 1.Genforeningen
tolerance i et mangfoldigt samfund som det
Selv om fejringen af Genforeningen langt
dansk.
fra er forløbet som planlagt, har der alligevel
været stor fokus på 100 året for afstemningen
Undervisningsforløb
og den dansk-tyske grænsedragning. Ikke
Hvert af de fem temaer har fået tilknyttet
mindst Danmarks Radios mange udsendelet undervisningsforløb som kan findes på
ser, har været med til at synliggøre og øge
Grænseforeningens hjemmeside. https://
kendskabet til begivenheden.
graenseforeningen.dk/undervisning/tilSom en del af historiekanonen indgår Genbud-til-grundskoler/mojn-moin
foreningen naturligt i historieundervisningen. Det vil ”Mojn, Moin” gerne bidrage til
Undervisningsforløbene tager udgangspunkt og sammen med de mange andre udgivelser
i færdigheds-/vidensmål og læringsmål for
i 2020 være med til at give nogle nye vinkler
historie og læner sig som udgangspunkt tæt
og nye måder at arbejde med temaet på. Især
op ad bogen. Forløbene arbejder med to kate- med fokus på den nutidige forståelse af grængorier af spørgsmål og arbejdsopgaver: Læse- selandet.
forståelse og reflekterende/kreative opgaver.
Undervisningsforløbet er delt op i fire underSide 11

punkter: Anden slesvigske krig, Genforeningen, Flensborg og mindretallene. Punkterne
er valgt fordi de hver især er med til at vise
forskellige sider af Genforeningen. Man kan
arbejde selvstændigt med hvert af underpunkterne eller bruge dem som samlet forløb.
Det giver god mulighed for at komme rundt
om både krige og konflikter og det nutidige
samarbejde og kulutrmøde. Et forløb kan fint
kombineres med ”Sigurt fortæller om Genforeningen” og den dertil hørende opgavebog.
En anden mulighed, at kombinere det med en
eller flere afsnit af DR’s serie ”Grænseland” og
de dertil hørende opgaver, som findes på DR’s
undervisningsportal.

grænsetemaet uddybes.

3.Mindretal
Udfaldet af afstemning i 1920 betød, at der
på begge sider af den nye grænse opstod et
nationalt mindretal. I lange perioder har
modstand og modsætninger præget forholdet mellem mindretal og flertal. Men med
København-Bonn Erklæringer i 1955 blev
der sat gang i en proces fra mod hinanden til
med hinanden. I dag er mindretallene aktive
medborgere i deres respektive lokalområder
og de ser sig selv som brobyggere mellem det
danske og det tyske.
Forløbet lægger op til at arbejde med begreberne mindretal og kultur. Der er både
2.Grænselandet
mulighed for at arbejde med mindretal og
Forløbet om grænselandet lægger op til flere kulturmøder over tid, eller at se på forskellige
vinkler. En af de aktuelle er den fysiske græn- former for mindretal og deres relationer til
se og dens betydning. En grænse er noget,
det samfund de lever i. Det er i sig selv komder adskiller ting fra hinanden. En landeplekse begreber, der er forsøgt gjort nærvægrænse adskiller to lande fra hinanden, som
rende gennem mindretalsbørnenes personligrænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi
ge beretninger.
kender grænsen som en linje mellem de to
lande. Når vi kører over linjen, er vi kørt ind 4.Traditioner
i et andet land. Når vi taler om grænselandet, Mange af de traditioner, vi har i Danmark,
tænker vi mere på et rum. På begge sider af
har man også i andre lande. En del af dem
den nuværende grænse findes der både dansk har vi endda fået fra Tyskland. Traditioner
og tysk og det har betydning for hverdagen
samler mennesker, der lever i samme kultur
i området. En forståelse for dette kan være
og måske deler grænse, men de kan variere i
med til at give eleverne en mere nuanceret
forhold til, hvilket land og hvilken landsdel,
tilgang til grænsen og hvad den gør ved os.
man bor i. I det dansk-tyske grænseland er
Der er flere muligheder for at kombinere for- der mange traditioner, der ligner hinanden
løbet med andre forståelser af begrebet græn- på tværs af grænsen, fordi man har lånt fra
se. Det kan f.eks. være fysiske grænser man
hinanden. Det gælder ikke mindst hos minkender fra lokalområdet; grænsen mellem
dretallene, hvor man gerne tager det bedste
land og by, mellem den gamle bydel og nyfra begge verdner.
byggeri, mellem erhverv og beboelse osv. Det Traditioner er et godt tema, idet eleverne kan
kan også føre til en bredere snak om, hvad
relatere sig til det og kender dem fra deres
grænser gør ved os og hvordan vi håndterer
egen hverdag. Traditioner er derfor en god
dem, ligesom der er mulighed for at samindgang til at snakke om kulturelle forskelle
menligne med grænseområder andre steder
og kulturmøder, ligesom det kan sættes i reog på den måde inddrage samspillet mellem
lation til identitet og identitetsforståelse. Det
Danmark og omverdenen.
er også en god indgang til at se på forandrinPlanen er, at der i løbet af efteråret 2020 kom- ger over tid. Forløbet lægger op til både at
mer et nyt kapitel i den digitale udgave, hvor beskæftige sig med begrebet ”traditioner” og
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dykke ned i et eller flere af de i bogen nævnte
traditioner.
5.National identitet
For de fleste i Danmark er national identitet
ikke noget man tænker over. Vi er danske og
en del af det danske fællesskab. I grænselandet har der altid været både dansk og tysk.
For børn og unge i mindretallene er begge
dele til stede og på mange måder er det naturligt for dem. Samtidig bliver de ofte udfordret på deres identit. De må forholde sig
til de fællesskaber de indgår i og lære at sætte
ord på dem.
Med inspiration fra børnene i grænselandet
lægger forløbet op til at beskæftige sig med
det at være dansk og hvordan vi gebærder os
i en globaliseret verden. Det er oplagt at tage
udgangspunkt i elevernes egen hverdag og de
fællesskaber de indgår i og sammenligne dem
med mindretalsbørnene. Det at få indblik i
andres identitet, hjælper til reflektionen over
egen identitet.
Aktuelt også efter 2020
”Mojn, Moin” ” har til formål at inspirere til og gøre det nemmere at inddrage det
dansk-tyske grænseland og dets mindretal
i undervisningen. Bogen kan forhåbentligt
understøtte eleverne i at navigere og forstå grænselandets mindretal set gennem de
børns øjne, som lever i det. Læseren bliver
mødt af grænselandets turbulente historie,
samtidig med, at man får et indblik i mindretallenes hverdag og det to-kulturelle samfund
de lever i.

en overordnet dialog om mindretal og mindretalsforhold. Både nationale, kulturelle og
mindretal i al almindelighed.
Vores håb er, at det også kan inspirere til at
bruge andre af Grænseforeningens tilbud
som f.eks. elevudveksling (https://graenseforeningen.dk/undervisning/dansk-sydslesvigsk-skolesamarbejde/elevudveksling), 10.kl
i Sydslesvig (https://graenseforeningen.dk/
undervisning/dansk-sydslesvigsk-skolesamarbejde/10-klasse-i-sydslesvig) og lejrskoler
i grænselandet. Grænselandet ligger inden
for overskuelig afstand – både geografisk og
økonomisk – og giver eleverne stort fagligt
udbytte og mindeværdige oplevelser med
kulturmødet mellem dansk og tysk. Grænseforeningen kan give inspiration, kontakter
og hjælp til planlægning af et udbytterigt
lejrskoleophold i Sydslesvig. Du og dine
elever kan f.eks. møde Sydslesvig Crew, et
korps af sydslesvigske elever, der tager imod
skoleklasser fra Danmark og fortæller om
deres hjemegn og viser rundt på deres skole.
De er med til at levendegøre ”Mojn, Moin”.
(https://graenseforeningen.dk/undervisning/
tilbud-til-grundskoler/lejrskole-i-graenselandet)
Der er masse af grund til at sætte det
dansk-tyske grænseland på skemaet, også
efter 2020.

Materialet har både til formål at øge kendskabet til grænselandets mindretal og samtidig få
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Samfundsfagdidaktiske
problemstillinger set fra
lærernes perspektiv
Af Mette Damgaard Jørgensen, lektor

S

eks samfundsfagslærere i grundskolen giver gennem semistrukturerede interviews
et indblik i, hvilke udfordringer og problemstillinger der kan opstå i mødet mellem Fælles Mål og elevers forskellige forudsætninger.
Lærernes italesættelser åbner for problemfelter, der handler om begrebsundervisning, et
ændret mediebillede i kraft af den teknologiske udvikling samt mulige sociokulturelle
skævvridninger i elevernes forudsætninger
for samfundsfag. Problemfelterne indeholder
hver især flere relevante didaktiske problemstillinger, som kan danne afsæt for både en
bred og en smal samfundsfagsdidaktik, hvor
lærerne i grundskolen får en håndsrækning
til at aktualisere den undervisning, der er
intentionen i det nyligt udgivne Fælles Mål.

nemt motiverer både elever og lærere. Men
samtidig giver lærerne også et indblik i et
lille fag, hvor særligt de komplekse begreber
kan være svære at didaktisere, så de passer til
elevernes faglige forudsætninger.

De interviewede lærere har alle undervist i
grundskolen i syv eller flere år, og de er alle
linjefagsuddannede i samfundsfag. Flere af
dem har en kandidatgrad eller anden uddannelse, der supplerer deres rolle som faglærere
i samfundsfag, mens andre er beskikkede
censorer. Lærerne er udvalgt til interviewene,
fordi deres baggrunde og undervisningsopgaver indikerer en faglig sikkerhed, og dermed er der mulighed for at fokusere på problemstillinger, der retter sig mod elevernes
forudsætninger og fagets indhold. Selv om de
Samfundsfagdidaktiske problemstillinger
få interviews ikke gør det muligt at sige noget
generelt om, hvordan folkeskolelærere opleset fra lærernes perspektiv
»Ud af alle de fag, jeg underviser i, så er og bli- ver mødet mellem elevers forudsætninger og
læseplanens krav, kan artiklen give et indblik
ver samfundsfag min favorit. På den ene side
er det svært, fordi det er fyldt med en masse
i grundskolelærernes perspektiv på relevante
begreber og fine ord, som eleverne ikke kender, samfundsfagsdidaktiske problemstillinger.
men det er nemt, fordi de fleste elever faktisk
Det viste sig, at selv om de adspurgte lærere
synes, det er spændende.«
ikke kender hinanden eller underviser på
samme skoler, så er der tre samfundsfagdi(Citat fra lærerinterview)
daktiske problemfelter, som går igen:
Efter at seks grundskolelærere(1) er blevet
spurgt om, hvilke ud- fordringer de oplever i 1. Begrebsundervisningen er vigtig, men
dens omfang og kompleksitet gør den
mødet mellem elevernes forudsætninger og
svær at didaktisere, så det passer til elefagets bindende mål, er det tydeligt, at faget
vernes forudsætninger
med dets udgangspunkt i samfundets aktuel2. Eleverne er nysgerrige på samfundet, men
le problemstillinger og elevernes livsverden
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deres viden om aktuelle problemstillinger
er præget af hurtige nyhe- der på de sociale medier eller slet ingenting
3. Elevernes faglige forudsætninger for at
deltage i under- visningen opleves som
præget af en socio-kulturel skæv- vridning.

af bindinger i regelsættet om Fælles Mål.).
Ud over målene udstikker Børne- og Undervisningsministeriet en netop gennemskrevet
undervisningsvejledning til samfundsfag, der
kan inspirere til, hvordan undervisningen
kan tilrettelægges og gennemføres.

Indkredsning af samfundsfagsdidaktik
Artiklen indledes med et rids over, hvad
Da en af lærerne bliver bedt om at indkredse
samfundsfag og samfundsfagsdidaktik i
samfundsfagsdidaktikken på grundskolenigrundskolen er, og derefter vil de tre fagdiveau, siger han:
daktiske problemstillinger blive udfoldet med »Fagdidaktik er fraværende i forhold til, hvad
udgangspunkt i et eller flere udsagn fra lærer- vi har i histo- rie – og vi mangler didaktiske
ne. Sidst vil artiklen samle pointerne op i en
metoder«, mens en anden for- tæller: »Den
konklusion, der også danner rammen for de
måde, jeg planlægger min undervisning på, er
beskrevne problemstillinger.
enormt autodidakt – og jeg tror, det er meget
Det er ikke artiklens ærinde at give fyldestgø- anderledes end det, mine kollegaer vil gøre.«
rende forklaringer eller bud på, hvorfor pro- (Citat fra lærerinterview)
blemstillingerne er opstået, eller hvordan de
kan besvares – men i stedet at åbne for proInterviewene giver et overordnet billede af, at
blem- stillinger, der kan anvendes som afsæt lærere ikke oplever, at der er megen teoretisk
til videre diskussioner.
samfundsfagsdidaktik at indkredse, og samtidig efterspørger de et fokus samt professionel
De formelle rammer for grundskolens sam- diskussion af en bred samfundsfagsdidaktik
fundsfag
(Nielsen 1997) i form af »[...] metoder og ideDen danske grundskole mødte samfundser til aktiviteter, der passer til det indhold, der
fagets indholdsområder i 1975, da faget
skal undervises i« (citat fra lærerinterview).
»samtidsorientering« blev indført, men det
En af lærerne giver udtryk for, at der er behov
var først i 1993, at faget blev omdøbt til »sam- for et fokus på samfundsbevidsthed, ligesom
fundsfag« – blandt andet for at gøre det mere der er historiebevidsthed i historie, og giver
genkendeligt for omverdenen (Christensen
dermed også udtryk for, at der også mangler
2015, s. 73). I dag er samfundsfag et obligaen præcisering og diskussion af fagets overtorisk fag i grundskolens 8. og 9. klassetrin
ordnede formål og perspektiver i en grundmed et samlet vejledende time- tal på i alt 120 skolekontekst – og altså et fokus på en smal
timer(2), og så er det et prøvefag som en del
samfundsfagsdidaktik. Samtidig er lærerne
af den humanistiske udtrækspulje. Undervis- nødt til at handle didaktisk, når de underviningen skal leve op til en række nationalt bin- ser, og giver flere gange under interviewene
dende mål, som omhandler et fagformål, fire eksempler på, at de reflekterer meget over,
kompetencemål samt en række færdighedshvordan intentionen med undervisningen
og vidensområder. Under færdigheds- og vi- kan blive realiseret – både ved at give eksemdensområderne er der knyttet færdigheds- og pler på undervisning, de har gennemført, og
vidensmål, som i 2018 blev gjort vejledende
ved at beskrive, hvilke refleksioner de havde
i Børne- og Undervisningsministeriets sigte
over de didaktiske valg, de traf i undervisninom blandt andet at give lærerne i folkeskolen gen. Interviewene peger på, at vi har at gøre
mere frihed og dermed et større didaktisk rå- med lærere, der handler rationelt på prakderum (Undervisningsministeriet – Lempelse sisniveau (Dale 1998), men som efterspørger
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didaktiske begreber og refleksioner på et læreplansniveau og på et teoretisk niveau (Dale
1998).
Her kunne det være interessant at undersøge, hvilke systematikker lærerne gør brug af,
når de skal håndtere de problemstillinger,
der beskrives senere i artiklen, og herudfra
konkretisere didaktiske begreber og metoder,
som kan systematisere dem yderligere.
Hvilke forudsætninger har eleverne for
samfundsfag?
En grundskoleklasse består af op imod 28
elever, der har forskellige forudsætninger
for undervisningen i form af deres kulturelle
samt sociale baggrunde, kundskaber, holdninger og færdigheder. Hvordan disse forudsætninger har betydning for undervisningen,
afhænger selvsagt af, hvad undervisningen
drejer sig om, og hvad fagets indholdselementer består af (Hiim og Hippe 1997, s.
134). Samfundsfagsdidaktikken(3) forbinder
– ifølge Torben Spanget Christensen – samfundsfaget til fire vidensområder :
1. Elevernes livsverden og de erfaringer, de
har fra deres hverdagsliv – denne skal undervisningen tage afsæt i og kvalificere
2. Det demokratiske værdigrundlag handler om, at eleverne kan forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler
med henblik på deres egen deltagelse
3. Aktuelle problemstillinger, strukturer
og processer fra samfundet – her skal undervisningen tage udgangspunkt i aktuelle
samfundsproblemer
4. Samfundsvidenskabelige discipliner,
som stammer fra basisfagene økonomi,
politologi, sociologi, international politik
og samfundsvidenskabelig metode.
(Christensen 2015, s. 23)

Samfundsfagets brug af første- og andenordens- begreber
I lærerinterviewene er de samfundsvidenskabelige discipliner i form af faglige begreber
et særligt fokusområde for undervisningen.
En siger: »Det er forskelligt fra emne til emne,
hvordan jeg underviser, men jeg introducerer
altid et begrebsapparat, så de [eleverne] forstår, hvad der bliver talt om«, mens en anden
for- tæller, at hun anvender begrebspapirer
til at indlede og evaluere sin undervisning.
Lærernes opmærksomhed på begrebsundervisningen er ikke uden grund, fordi begreberne er med til at give eleverne et fagsprog, som
de kan forholde sig til deres om- verden med
(Sandal, Nohagen og Enkendahl 2015, s. 57).
Begreber som »kultur« og »demokrati« kender eleverne eksempel- vis allerede fra deres
livsverden, men for at de kan blive faglige
begreber, skal de defineres ud fra de samfundsvidenskabelige discipliner – og det er
netop denne del af undervisningen, lærerne
beskriver som en særlig udfordring:
»Læseplanen er ikke så nem at anvende i samfundsfag, fordi den er fyldt med overbegreber,
der kan defineres på mange måder. Jeg forstår
godt, hvad begreberne betyder – men de skal
brydes meget ned, før det bliver til et konkret
undervisningsforløb.«
(Citat fra lærerinterview).

Læreren anvender begrebet »kultur« som et
eksempel på et be- greb, der kan defineres
på forskellige måder, afhængigt af hvilke af
videnskabsfagene der skal anvendes som perspektiv. At det er tilfældet, er også skrevet ind
i Faghæftets Læseplan (eks. s. 19), ligesom
undervisningsvejledningen giver konkrete
bud på, hvordan undervisningen kan inddrage begreber som »statisk kulturbegreb« og
I det følgende vil artiklen anvende ovenståen- »dynamisk kulturbegreb« (bid. s. 48) under
de kategorisering som referenceramme til at
kompetenceområdet »sociale og kulturelle
konkretisere, hvilke didaktiske ud- fordringer forhold«. Samtidig peger Faghæftets beskrilærerinterviewene peger på.
velser også på, hvordan lærerens kommentar
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kan handle om, at et begreb som »kultur«
kan forstås som et nøglebegreb,9 der åbner
for mange flere underbegreber og forståelser
(Sandal, Nohagen og Enkendahl 2015, s. 58).
Disse nøglebegreber kan være centrale for, at
eleverne opnår en samfundsfaglig forståelse,
men har også kompleksitet, som kan være
svær at imødekomme didaktisk på grundskoleniveau, uden at der opstår stoftrængsel
(Biggs 2003). Udfordringen forstærkes af, at
der også inden for samfundsfagets egne rækker ikke nødvendigvis er enighed om, hvilket
indhold begreberne skal tilskrives – og at
begreberne derfor kan defineres på forskellige
måder.

op til meget høje krav – i forhold til en teenagehjerne, der ikke er klar til abstrakt tækning.«
(Citat fra lærerinterview)

Lærerens beskrivelse af fagets meget høje
krav kan til dels handle om, at eleverne skal
tilegne sig nye teoretiske og deklarative forståelser af allerede kendte begreber, men det
kan også rette sig mod disse procedurebegreber, som kræver en mere kompleks og performativ forståelse af de teoretiske begreber,
fordi de skal anvendes i komplekse sammenhænge (Biggs 2003). Her afhænger elevernes
forudsætninger for abstrakt tænkning og
mulighed for at tilegne sig såvel første- som
Et andet opmærksomhedspunkt i forbindelse andenordensbegreber af, hvordan undervismed begrebs- undervisningen kan handningen didaktiseres, og hvor meget indhold
le om, at de samfundsfaglige begreber ikke
eleverne forventes at kunne. Lærerne foreslår,
begrænser sig til begreber af første orden – de at elevernes forudsætninger med fordel kan
såkaldt fagspecifikke begreber såsom »velstyrkes ved, at samfundsfag bliver indført
færdsstater« eller »social differentiering«. For allerede fra 6. klasse - eller ved at der bliver
at eleverne kan anvende disse fagspecifikke
udbudt flere end det vejledende timetal på
begreber af første orden, skal eleverne også
to lektioner. To af lærerne peger også på, at
tilegne sig begreber af anden orden – også
Fælles Mål med fordel kunne begrænse sin
kaldet procedurebegreber (Sandal 2015). Pro- anvendelse af fagbegreber og forventning til
cedurebegreberne kan anvendes på tværs af
elevernes færdigheder.
temaer i faget og omhandler de metoder, der
er særlige for samfundsfag, samt hvordan der Samfundsfag som aktualitetsfag
kan tænkes og argumenteres samfundsfagligt En anden væsentlig del af samfundsfaget er
(Sandal 2015, s. 23). Disse procedurebegredets fokus på samfundets aktuelle problember er centrale for, at eleverne ikke blot kan
stillinger – blandt andet fordi det er det genanvende de samfundsfaglige begreber – men standsfelt, eleverne skal anvende deres førsteogså internalisere dem og handle demokraog andenordensbegreber på (Sandal 2015).
tisk. Eksempelvis skal eleverne have proceElevernes viden om aktuelle nyheder er også
durebegreber som årsagvirkning, for at de
et tema, der optager lærerne:
kan »tage stilling og handle« ( fra kompetenceområder i Samfundsfag Faghæfte 2019, s.
»Eleverne vil gerne vide mere om samfundet,
10) – ligesom »kritisk tænkning« (fra formål i men det er mit indtryk, at der ikke bliver talt
samfundsfag, Samfundsfag Faghæfte 2019, s. ret meget politik ved middags- bordene mere,
7) kræver procedurebegrebet perspektivtegog derfor er deres forhåndsviden for nedadning. Under et af interviewene siger en lærer: gående [...] Mange får deres nyheder fra sociale
medier, men ser aldrig en nyhedsudsendelse i
»Jeg synes, barren er sat rigtig højt. Der for
tv, og aviser bliver ikke læn- gere holdt i hjemlangt de flestes vedkommende skal der stå- de
met.«
skal kende til at kan gøre rede for. De skal leve (Citat fra lærerinterview).
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Selv om samfundsfagets undervisningsvejledning tydeliggør, at undervisningen skal
balancere mellem aktuelle spørgsmål og et
mere generelt fagligt indhold (Samfundsfag
Faghæfte 2019, s. 39), så er det ikke uden
betydning for lærernes didaktiske greb i
undervisningen, om eleverne har en almen
viden og forudsætninger for denne kobling.
Når læreren samtidig fortæller, at eleverne
i højere grad får nyhederne fra de sociale
medier, og at der ikke holdes avis i hjemmet,
indikerer han, at eleverne orienterer sig, men
at formen har ændret sig – eller i alt fald er
anderledes end det forventede. Det åbner for
at kunne undersøge, hvilken viden eleverne
har om aktuelle problemstillinger, og hvilke
for- udsætninger de har for at kunne tilegne
sig førsteordensbegreber – men også at kunne anvende dem ved hjælp af procedurebegreber. En anden mulig problemstilling er, at
et nyhedsfeed på de sociale medier tilpasses
brugerens profil – og at eleven dermed ikke
nødvendigvis bliver eksponeret for nyheder,
der har en bred relevans for samfundet, mens
en tredje problemstilling kan være, hvor dybdegående og almen relevant elevernes viden
om samfundet er i forbindelse med samfundsundervisningen.
En socio-økonomisk skævvridning
Ud over at eleverne over en bred kam kan
være udfordret af at skulle tilegne sig de samfundsfagligt relevante begreber, giver lærerne
også udtryk for, at elevernes forudsætninger
for under- visningen er præget af en socio-kulturel skævvridning:
»Det er meget tydeligt, om de [eleverne] kan
eller ikke kan noget hjemmefra. Den uddannelsesmæssige ballast, de kom- mer med, har
vi ikke meget indflydelse på. Det er ikke kun
deres generelle viden om, hvad der sker i nyhederne, for det er også det sprog, de taler.«
(Citat fra lærerinterview).
Lærerne giver et billede af, at der er meget
stor forskel på, hvor meget samfundet er til

debat i hjemmet, hvilket kan understøtte
deres forudsætninger ikke kun i forbindelse
med aktuelle pro- blemstillinger, men også
de basisfaglige videnskabsdiscipliner. Det
skyldes, at en væsentlig del af elevernes forudsætninger er påvirket af det sprog og den
viden, de har fra deres kulturelle og sociale
baggrund, der er uden for skolen – og her
peger læreren altså på, at det kan være en
særlig udfordring i samfundsfag; dels fordi
det inddrager aktualiteter, dels fordi elevernes
forud- sætninger for at tilegne sig de samfundsfaglige begreber er bed- re, hvis de har
en forforståelse fra deres livsverden. Ydermere kunne man forestille sig, at de elever,
der kender diskussioner om samfundet fra
hjemmet, vil have bedre forudsætninger for
at tilegne sig begreber af anden orden, fordi
de gennem daglige diskussioner får et indblik
i diskussioner om aktuelle problem- stillinger.
På den måde risikerer samfundsfaget at være
med til at skabe en social skævvridning og
reproducere de skel, der er i samfundet.
Samtlige lærere er særligt optagede af udfordringen og demonstrerer under interviewet,
at de stiler mod at imødekomme elevernes
forudsætninger gennem undervisningsdifferentiering. Een anvender primære og sekundære begreber i under- visningen, mens en
anden i samarbejde med skolens bestyrelse
og leder har fået indført en nyhedstime ud
over samfundsfags- undervisningen, så alle
elever har et vidensgrundlag og en forståelse,
som samfundsfagsundervisningen kan bygge
videre på. Når artiklen alligevel inddrager
problemfelterne, er det med en interesse i at
afsøge, hvilke forudsætninger samfundsfag
bygger på – og hvordan disse er repræsenteret i en skoleklasse – samt at skabe et didaktisk sprog om differentiering i samfundsfag.
Konklusion
Lærernes udtalelser har åbnet for problemfelter, der er delt ind i tre overordnede temaer.
Det første problemfelt omhandler undervis-
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ningen i de samfundsfaglige begreber, der er
komplekse, fordi de rummer nøglebegreber,
der som overbegreber åbner for mange forskellige indhold og forståelser. Kompleksiteten forstærkes af, at samfundsfag også gør
brug af procedurebegreber til at organisere,
analysere og kritisk forholde sig til samfundsfaglige problemstillinger. Når førsteog andenordensbegreberne skal anvendes
i sammenhæng, kræves der en kompleks
og performativ forståelse, hvilket er et mål,
lærerne oplever som svært at imødekomme
inden for samfundsfagets rammer. Måske
særligt fordi undervisningen dermed nemt
kommer til at gå ud over den motiverende
undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes livsverden.

(1) Når artiklen skriver grundskole i stedet
for folkeskole, handler det om, at artiklen
også retter sig mod de lærere, der underviser
på private og frie skoler (folkeskoleloven).
(2) Timetallet kan variere fra kommune til
kommune, fordi kommunalstyrelsen har det
overordnede ansvar fra folkeskolen.
(3) Samfundsfagsdidaktikken forstås af Spanget Christensen som: [....]teorien om hvad
skal undervises i [....] (Christensen 2015,
s.23).
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uvm.dk/folkeskolen/fag-time- tal-og-overgange/faelles-maal/ lempelse-af-faelles-maal/
lempelse-af-bindinger-i-regel- saettet-om-faelles-maal (senest opdateret den 06. august
2019)
Børne- og Undervisningsministeriet (besøgt den 01. oktober 2019), Om Fælles Mål
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Black lives matter
Black Lives Matter-bevægelsen opstod i 2013 med en SoMekampagne drevet af hashtagget #BlackLivesMatter. Bevægelsen
opstod som en protest mod frifindelsen af George Zimmerman,
der skød og dræbte den afroamerikanske teenager Trayvon
Martin.
Siden er Black Lives Matter blevet en omfattende aktivistisk
bevægelse, der kæmper mod systematisk diskrimination og
undertrykkelse. Da en amerikansk politimand i slutningen af
maj 2020 under en voldsom anholdelse dræbte George Floyd,
skabte det omfattende demonstrationer i og uden for USA.
Senest har nedskydningen af Jacob Blake i august 2020 skærpet
racismedebatten endnu mere og givet et massivt globalt fokus på
sortes rettigheder.
Find artikler i Faktalink om den amerikanske
borgerretsbevægelse, Martin Luther King og
racisme i Danmark

Kort om Faktalink
I Faktalink.dk finder du
samfundsemner med links til
originalkilder, medier og
materialer.
Artiklerne har en problemorienteret tilgang til emnerne,
hvor perspektiver og debatter
udfoldes.
Se også ’Temaer’, som giver
inspiration til at arbejde
tværfagligt.
Der er adgang til alle Faktalinkartiklerne med UniLogin.
Besøg faktalink.dk
Udgives af DBC Digital as

Middelalderen findes ikke,
men…
Af Dennis Hornhave Jacobsen, lærer, cand.mag i pædagogik og formand for Falihos

D

et er en ualmindelig flot forårsdag. Det
brolagte Sortebrødre Torv i Odenses
H.C. Andersen-kvarter er rammen om times
samtale med historiker og formidler Kåre
Johannessen, en samtale om middelalderen
og om historien som fænomen. Kåre har for
nyligt udgivet en bog om netop det emne –
Magt og mennesker i Danmarks Middelalder.

fortæller Kåre, men hvorfor egentlig en bog
om middelalderen? Det er muligvis den mest
gennemtærskede perioder i dansk historie.

”Bogen er ikke skrevet til historikere, jeg vil
hellere se mig selv som en del af samme tradition som Erik Kjersgaard og Piet van Deurs”

Men det er med tilbageholdenhed Kaare
overhovedet bruger begrebet Middelalder. I
bogen er hele det indledende kapitel brugt på,

”Jamen det er jo netop derfor. Hver gang vi
står i en ny virkelighed, så ændrer historien sig
også. Vi bliver aldrig færdige med at fortælle
om middelalderen".

Side 22

at ”Advare mod historien” og fortælle, hvorfor
man ikke kan afgrænse middelalderen præcist og hvorfor middelalderen nok mest må
anses for renæssances spin – som en måde
at markere, at en ny tid er startet. Vi skal dog
ikke skrive begrebet ud af ordbogen af den
grund, understreger Kaare ”Vi er jo nødt til
at tage udgangspunkt i de mennesker vi taler
med og for dem eksisterer den.”, argumenterer
han, og understreger på den måde pointen
om, at han ikke er forsker, men formidler –
folkelig formidler, selvom det ikke er et ord,
han selv bryder sig om at bruge.
Det hele summer op til det, Kåre ifølge ham
selv, altid gerne har villet give videre gennem
sin formidling ”Tænk selv for faen! Historien
er ikke fakta, den er bare vores udlægning af
fakta. Den er ikke forkert, men den er heller
ikke urokkelig og evig sand.”
Historie som grundskolefag
Jeg er ikke journalist. Skulle man være i tvivl,
kunne man muligvis have luret det på mit
hjemmelavede mikrofonstativ – en kombination af en spadserestok, et stykke tape og
en klemmemikrofon – alt sammen for at
kunne holde coronaforsvarlig afstand. At jeg
ikke er journalist, betyder også, at jeg ikke
vil foregive at være neutral i situationen –
mit udgangspunkt er skolefaget historie, og
jeg indtager som debattør en position, hvor
elevernes evner til at arbejde med historien
vægter højere end fakta og udenadslære. Den
præmis er Kaare dog ikke bleg for at acceptere, for mange af de diskussioner, der pågår
mellem historikere er de sammen som blandt

historielærerne. Kaare er dog noget skarpere i
retorikken på dette punkt end jeg:
”Historien er ikke bare ingenting værd som
udenadslære, den er decideret farlig. Jeg bliver
mere og mere overbevist om, at historien er det
farligste våben mennesket nogensinde har opfundet. Den bliver brugt, fordrejet og serveret
som sandheden. Det eneste, der er interessant i
historien, er de levende mennesker, fordi det er
os, der tillægger de døde mennesker betydning.”
Danmarks middelalder er dog ikke en bog til
grundskoleelever og skal naturligvis også vurderes ud fra den præmis. Men bortset fra, at
den er virkelig godt skrevet, og en underholdende måde at få opfrisket sin baggrundsviden på, så er der masser af perspektiver som
sagtens kan finde anvendelse i undervisningen. Som nævnt tidligere, er særligt kapitlerne Advarsel mod historien og De mange middelaldre langt de mest interessante, hvis man
er optaget af fænomenet historie. I de afsnit
er der konkrete eksempler på, hvordan fx filmen Braveheart er fuldstændig urealistisk og
et eksempel på historiebrug. De mange populærkulturelle referencer kan sagtens inspirere
til undervisning i historiebrug, kildekritik og
historiske fortællinger. Men man kan også
bare læse bogen fordi Kaare Johannessen er
en dygtig fortæller og det skinner igennem.
Citater er redaktionelt bearbejdet, men alle
godkendt af Kåre Johannessen selv.
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Pressemeddelelse

København, 27. august 2020

Eksklusivt interview med Tysklands forbundspræsident:
”Tyskland har ikke altid været en god nabo for Danmark - tværtimod”
I anledning af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 bringer magasinet Grænsen den 28. august et
eksklusivt interview med Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, om det dansk-tyske
forhold. Et forhold, som han kalder ”fremragende”, men på en dyster historisk baggrund.
Det er første gang, den tyske forbundspræsident lader sig interviewe til et dansk medie efter sin tiltræden i
2017.
I interviewet siger forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier bl.a.:
”I år fejrer vi vores dansk-tyske venskabsår. Men bag os ligger en vej, der ikke altid har været let. Det bliver
også tydeliggjort af et andet jubilæum i år: Den 4. maj fejrede I Danmarks befrielse fra de tyske
besættelsestropper i 1945. På denne dag blev det ubetinget mørkeste kapitel i vores fælles historie afsluttet.
Tyskland har altså ikke altid været en god nabo for Danmark – tværtimod. Men i dag er det dansk-tyske
forhold fremragende. Vi er gode naboer og tætte partnere i Europa.”
Frank-Walter Steinmeier skulle have deltaget i festlighederne på Dybbøl i Sønderjylland denne sommer
sammen med H.M. Dronningen i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i
1920. I Tyskland var den nye grænsedragning for 100 år siden ikke nogen glædelig begivenhed, da der var
tale om, at Tyskland skulle afgive territorium. Hertil siger forbundspræsidenten:
”Det dansk-tyske grænselands historie vidner om, hvordan overophedet nationalisme kan føre til krig og
deling. Men historien vidner også om, hvordan modsætninger igen kan blive til fællesskab, og fjendtlighed
igen kan blive til venskab. På den måde har den dansk-tyske grænseregion altid spillet en nøglerolle for det
dansk-tyske forhold og gør det stadig.”
Frank Walter-Steinmeier advarer samtidig imod det, han kalder „en ensartet udlægning af vores fælles
historie” og fortsætter:
”Det er mangfoldigheden, der udgør historien. Hver enkelt historie bør blive fortalt og hørt. Kun på den
måde kan vi nå frem til en dybere forståelse for hinanden”.
Magasinet Grænsen udgives denne gang som et særnummer om det dansk-tyske kulturelle venskabsår, der
blev lanceret 8. november 2019 af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og den tyske udenrigsminister Heiko
Maas (SPD) i København i forbindelse med åbningen af udstillingen ’Tyskland’ på Nationalmuseet med H.M.
Dronningens deltagelse.
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I dette særnummer om det dansk-tyske venskabsår kan man bl.a. også læse interview med den slesvigholstenske ministerpræsident Daniel Günther og afgående ambassadør Friis Arne Petersen, Berlin.
Læs hele interviewet med den tyske forbundspræsident og særnummeret i sin helhed på
www.graenseforeningen/graensen. Magasinet Grænsen, om mindretal, sprog og kultur, udgives af
Grænseforeningen og udkommer seks gange om året.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Anna-Lise Bjerager, ansv. redaktør, magasinet Grænsen, mobil: 30316113 / alb@graenseforeningen.dk

