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Formandens beretning
2021

"2019 har i min optik været et lidt underligt
mellem-år, hvor en del engagementer har været
fortsættelser af tidligere initiativer - årskonference, deltagelse på folkemødet, og tilstedeværelse på UCer og til historielærernes- og samfundsfagslærernes dag."
Sådan skrev jeg i min beretning sidste år.
Hvem kunne have vidst, at ”fortsættelse af
tidligere initiativer” ville være et noget højere aktivitetsniveau end tilfældet har været i
2020. Det altoverskyggende tema i 2020 har
være aflysninger og udskydelser på grund
af corona. Alligevel har vi ikke ligget på den
lade side. 2020 var for Falihos planlagt som
et år, hvor vi skulle kigge indad for at kunne
se fremad. Gennem de seneste år er vi gået
fra en hensygnende faglig forening til at være
stærkt repræsenteret og efterspurgt, når der
udvikles og tænkes tanker om vores fag –
rådgivningsgrupperne i ministeriet er bare et
af mange eksempler. Det har dog ikke materialiseret sig i et stigende medlemstal og vi har
derfor i 2020 spurgt os selv, hvordan vi kan
gøre vores profil og deraf vores kommunikation endnu skarpere. Det arbejde ser jeg frem
til at bruge 2021 på at realisere.
Men selvom det har været et år med corona
og blikket vendt indad, så har verden ikke
stået stille. I midten af oktober blev en fransk
kollega – Samuel Paty – på tragisk vis slået
ihjel for at træffe didaktiske valg vi alle kan
relatere til. Politikere og meningsdannere så
det som en mulighed for at skubbe lærerne
forrest i en værdikamp, som afgjort har sin
berettigelse, men i stedet for at gå i dialog
med lærerne blev polariseringen hurtigt tydelig – viste vi Muhammedtegningerne var vi

frihedskæmpere og forbilledlige frontkæmpere for ytringsfriheden. Viste vi dem ikke gav
vi køb på grundlæggende demokratiske værdier. Ganske få var optagede af at forstå virkeligheden i grundskolen, og den kompleksitet
af rammefaktorer og elevforudsætninger som
lærerne navigerer i. Om jeg lykkedes med at
trænge igennem som repræsentant for den
kompleksitet må andre vurdere – det var i
hvert fald intentionen.
Og 2021 bliver forhåbentlig heller ikke et
stille år, hvad de faglige debatter angår. Skal
Muhammedtegningerne være kanonstof?
Den diskussion får nok ikke lov at ligge. Og
det skal den naturligvis heller ikke. Når det
drejer sig specifikt om kanon, så ligger der
lige nu et par boblere og lurer i horisonten –
Rigsfællesskabet og Holocaust. Hvorfor, hvornår og hvordan skal de indgå i det eksisterende faghæfte? Det arbejde bliver spændende at
følge og forhåbentlig også være en del af.
Før jeg slutter dette års beretning, vil jeg
gerne gøre opmærksom på et jubilæum i bestyrelsen. I år er det nemlig 10 år siden Ditte
Gormsen trådte ind i Falihos’ bestyrelse. På
vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for
det kæmpe store arbejde du har lagt i bestyrelsen generelt, men særligt selvfølgelig på
vores blad.
På vegne af bestyrelsen,
Dennis Hornhave Jacobsen
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Velkommen Anders Peter Nielsen
Til generalforsamlingen d. 6. februar blev Anders Peter Nielsen valgt ind i bestyrelsen. Her følger en kort
præsentation af vores nye medlem.

J

eg hedder Anders Peter Nielsen og er uddannet historielærer, men har i hele min
karriere som lærer undervist i både samfundsfag og historie. I en del år var jeg en
del af udviklingen af kulturfagsportalerne
på Clio, hvilket også betød en involvering i
diverse fagligt relevante konferencer, debatter
mm.. I dag er jeg skolekonsulent, men arbejder én dag om ugen som historie- og samfundsfagslærer på en skole i København. Jeg
har nemlig svært ved at slippe debatten om
og udviklingen af de to fag. Og i den forbindelse er det godt med et ben i praksis.

mit store idol Piet Van Deurs. Den mand
kunne noget!
Netop fordi historie og undervisning i det og
samfundsfag har fyldt så meget for mig i så
mange år, er jeg også glad for, at jeg nu er en
del af bestyrelsen af Falihos.
Jeg ser frem til samarbejdet!
Med venlig hilsen
Anders

Jeg har altid elsket historie og formidling af
dette. Som barn (og indrømmet - ung) var
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Fra jerntæppe til
REGNBUE-tæppe
Hvor vi under Den Kolde Krig havde et jerntæppe, der
delte Europa, er der nu ved at lægge sig et nyt tæppe
ud over vores verdensdel – et regnbuetæppe. Det sætter ny undervisningsbog til udskolingen fokus på.
Af Lene Vendelbo, forfatter og journalist

O

mkring en fjerdedel af EU’s befolkning
lever i lande, hvor der er en udtalt homofobi. De ligger primært i Østeuropa. Polen er et af de lande, hvor kampen er mest
tilspidset. Modstanderne – herunder landets
politikere – anklager fx LGBT-personer for at
ville seksualisere alle landets børn og udnytte
dem seksuelt.

Opslag fra bogen side 32-33
I en ny undervisningsbog til udskolingen
zoomer forfatter Lene Vendelbo ind på landet
og situationen via interview med erfarings-,
parts- og ekspertkilder i Polen og Danmark.
Bogen har titlen ”LGBT+kampen – Polen”,
og den giver ordet til polske teenagere, LGBT-personer, organisationer og politikere,
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som alle forholder sig til situationen. Mens
danske EU-politikere og en ekspert giver et
større perspektiv. Bogen runder også LGBT
i Danmark og giver udskolingseleverne konkrete værktøjer til, hvordan de kan handle på
problemstillingen, hvis de har det ønske.
Unge kilder og kildekritik
Forfatteren Lene Vendelbo er uddannet
journalist. Hun har skrevet undervisningsbøger om aktuelle problemstillinger til elever
i grundskolen og gymnasier ti år. I denne
bog har hun et særligt fokus på kildekritik og
unge kilder ud fra tanken om, at en kompleks
problemstilling formidles mere ligetil, hvis
den fortælles i øjenhøjde.
”Hvem siger hvad og hvorfor? Så enkelt kan
en trænet journalist afkode budskaber. Men
hvis man er 15 år, og bliver mødt at fake news
og får nyheder fra Facebook, er det ikke så
ligetil. Mit håb er, at denne bog kan ruste eleverne til både at afkode denne konkrete problemstilling, men også at det giver dem nogle
kildekritiske værktøjer, som de tager med sig,
når de møder nye komplekse problemstillinger,” siger Lene Vendelbo.

problematikken er universel – at en majoritet
udskammer en minoritet. Bogens indhold
kan derfor bruges som ”case” og danne afsæt
for mere generelle diskussioner om denne
problematik.”
Der er udarbejdet gratis elevopgaver til bogen, som både adresserer emnet specifikt
og træner eleverne i deres kildeforståelse og
kobler det til øvelser, der ruster dem bedre til
projektopgaven.
Læs uddrag fra bogen og bestil bogen på
forlagetjong.dk. Her er også gratis opgaver til
dansk, samfundsfag, historie og sundhedsseksualundervisning og familiekundskab.

Tilgangen falder i god jord hos Anne Marie
Thirup Christiansen, lærer i dansk og samfundsfag, Bagsværd Skole:
”Bogen tager fat i de vigtige problematikker,
homofobi og diskrimination, på en interessant og meget aktuel måde. De mange kilder
er et godt fundament for gode og vigtige diskussioner og for eleverne, når de skal arbejde
med kildeforståelse.”
Universel problemstilling og kobling til
projektopgaven
Bogen er er udkommet i januar 2021 og er
sendt ud til en række skoler og biblioteker,
hvor den er blevet godt modtaget af bl.a. materialeudvalget på Center for læring, hvorfra
Line Ulsøe Kjær siger:
”Bogen fokuserer på forholdene i Polen, men
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Undervisningspakken
LARM for LGBTrettigheder

Ungdomsbyen, LGBT+ Danmark, LGBT+Ungdom
samt Foreningen Sabaah har sammen udviklet en
film- og mediepædagogisk undervisningspakke til elever og lærere, som vil prøve kræfter med aktivisme.
Temaet er køn og normkritik. Pakken er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet og Det Danske Filminstitut.
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O

nline-undervisningspakken indeholca. 3 min.)
der en særlig medieplatform fuld af
• Multimodale opgaver med billeder, lyd og
film, billedarkiver og lyde. “LARM” står for
tekst, som understøtter elevens æstetiske
Ligestilling, Anerkendelse, Rettigheder og
læreproces
Medborgerskab. Fire kernebegreber for mate- • Digital platform til remediering af film
rialet, der skal aktivere eleverne til at deltage
til plakat og graphic novels, der gør det
i kampen for lige rettigheder og mangfoldigenkelt at gå selvstændigt i gang for både
hed både i samfundet generelt, men i lige så
elever og lærere.
høj grad i deres hverdag på skolen og i lokal- • Introduktion til hvad kampagner og aktiområdet.
visme er for en størrelse
Medieplatformen åbner op for elevernes
æstetiske læreprocesser. Omdrejningspunktet er elevernes remediering af pakkens 3
personlige filmfortællinger på hver 3 min. til
deres bud på en skolekampagne, der kan lave
noget ’ordentligt’ LARM for LGBT-rettigheder.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af
Ungdomsbyen og LGBT+ Danmark i tæt
samarbejde med Sabaah og LGBT+ Ungdom.
https://ungdomsbyen.dk/vare/larm-for-lgbt-rettigheder/

LARM medieplatform
Lærere og elever kan gå direkte til medieplatformen og give sig i kast med det spændende
materiale.
Vi vejleder, både elever og lærere, gennem
små video-tutorials, så alle føler sig godt
klædt på til at bruge platformen, løse opgaverne, forholde sig normkritisk til køn, rettigheder og andre LGBT+-spørgsmål i vores
fælles samfund.
Mediematerialet med film og billedarkiv
fra filmene er udformet, så undervisningen
fokuserer på kompetencer inden for remediering, digital designs, multimodal fremstilling,
kulturanalyse, kommunikation og refleksion,
samt understøtter elevens alsidige udvikling
og demokratiske forståelse af medborgerskab,
normer og rettigheder.
Den gratis online undervisningspakke består af:
• En 3.min. introfilm om kønsidentitet, rettigheder og religion
• Tre korte animationsfilm om LGBT-unges
personlige fortællinger om brud med normer for køn og seksualitet. Hver film er på
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LARM for LGBT-rettigheder
Længde: Varierende
Antal deltagere: Hele klassen
Indhold: Online, mediepæda
gogisk undervisningspakke,
der fokuserer på kompetencer
inden for remediering, digital
designs, multimodel fremstilling, kulturanalyse, kommunikation og refleksion.
Pris: Gratis
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Frihedsmuseet gør
besættelsestiden levende for
nutidens børn og unge
Af Sarah Yigzaw, museumsinspektør og ansvarlig for undervisning på Frihedsmuseet

Med fokus på dilemmaer, historiske personer og moderne
virkemidler, skærper Frihedsmuseet de kommende generationers interesse og forståelse for besættelsestiden. Og får
dem til at reflektere over, hvordan historien kan bruges til
at opnå perspektiv på nutidens svære valg og dilemmaer.

D

Foto: Thorkild Jensen/Frihedsmuseet

a Frihedsmuseet i København brændte
ned i 2013 stod det klart, at det skulle
bygges op igen. Som en af målgrupperne for
den nye udstilling valgte vi børn og unge.
Det er 81 år siden, Danmark blev besat af det

nazistiske Tyskland, og det er en tid, der er
fjern for mange børn og unge i dag. Det er
ikke længere en selvfølge, at man har bedsteforældre, der ud fra egne oplevelser, kan
fortælle om dengang, der var krig i Danmark.
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Men det er vigtigt, at også de kommende
generationer kender til dette vigtige stykke
Danmarkshistorie.

der de sig til jødernes flugt til Sverige eller
stikkerlikvideringer? Ud over film med de
fem gennemgående personer har udstillingen
også korte film med andre historiske persoMed nutidens børn og unge i fokus skulle
ner, der kun optræder en gang. Deres histohistorien på mange måder fortælles forfra, og rier fortæller om andre af besættelsestidens
med moderne fortællegreb og teknikker der
valg, så som tyskerpigen der bliver forelsket i
understøttede Frihedsmuseets spændende
en tysk soldat, SOE- agenten der smugles ind
genstande og fortællingen om modstandsi Danmark for at spionere, eller den danske
kampen på en måde, der gør det relevant og
stikker der angiver sine landsmænd.
levende for de unge generationer.
Fælles for de personlige historier er, at de er
med til at gøre historien om besættelsen og
Det helt centrale i udstillingen er valget om at modstandskampen nuanceret og nærværengå til modstand, og de mange dilemmaer, der de. Samtidig med at de understreger, at ikke
knytter sig til besættelsestiden – dilemmaer,
alle danskere traf de samme valg, og at valgesom nutiden børn og unge kan dykke ned i
ne var svære og kunne have alvorlige konseog reflektere over. Ville de selv have valgt at
kvenser.
gå til modstand? Og kan der trækkes paralleller til valg og dilemmaer i dag?
Er den ægte?
Men hvordan tilrettelægger vi som museum
Den nye udstilling er opbygget kronologisk
vores undervisning, så den både bliver læreog består af forskellige scener. Udstillingen
rig, interessant og relevant for børn og unge,
starter 8. april 1940 og slutter med befrielsen når det ikke længere er en selvfølge, at ens
5. maj 1945. De forskellige scener danner
bedsteforældre har fortalt om besættelsen, og
rammen om udstillingens spændende genman derved har et personlig forhold til peristande som modstandsmanden ”Citronens”
oden?
nøglebundt eller hverdagsgenstande som sko
af fiskeskind, der fortæller om varemangel.
Med udgangspunkt i udstillingens præmis
En scene er eksempelvis bygget op som Kon- om dels en kronologisk fortælling om besætgens kontor den 9. april 1940 tidligt om mor- telsen og dels at lægge vægt på den enkeltes
genen, hvor man ved, tyskerne er på vej. En
valg om at gå til modstand - eller det modsatanden scene er bygget op som en lejlighed i
te vil vi gøre fortiden relevant og nærværende
1942, mens en tredje scene er en havn, hvor- for børn og unge.
fra de danske jøder flygtede i oktober 1943.
Vi har valgt, at præmissen for undervisninAlle genstande er således sat ind i en bestemt gen er, at eleverne på en aktiv og deltagende
historisk ramme og fortælling.
måde skal forholde sig til museets genstande
og de historier, der knytter sig til dem.
Ud over scenerne er et andet gennemgående Det har resulteret i to undervisningsforløb
træk i udstillingen korte film, hvor man flere og dertilhørende forberedelse- og efterbeargange møder de samme fem historiske perbejdnings materiale: ’Danmark under besoner: fire modstandsfolk og en dansk nazist. sættelsen’, der er et forløb for mellemtrinnet,
Filmene tager udgangspunkt i deres liv desom underbygger en kronologisk forståelse
res valg og dilemmaer: Hvorfor går de ind i
af besættelsen og giver indsigt i hverdagen og
modstandsbevægelsen eller vælger nazismens modstandskampen. Og et forløb til udskovej? Hvordan balancerer man mellem at være lingen ’Til modstand?’, som sætter fokus på
mor og modstandskvinde? Hvordan forholbesættelsestidens dilemmaer.
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Foto: Thorkild Jensen/Frihedsmuseet
I forløbet ”Danmark under besættelsen”
bruger vi udstillingens opbygning til at styrke
elevernes kronologiske overblik over perioden. Vi underviser derfor i besættelsen år
for år og tydeliggøre undervejs for eleverne,
hvilket år vi befinder os i. Målet er, at de kan
sammenkoble konkrete begivenheder under
besættelsen med specifikke årstal og derved
styrke deres eget overblik over besættelsen og
udviklingen i modstandskampen.
Udstillingens scenografi er et anden element,
vi aktivt bruger i undervisningen. Da den
omsluttende scenografi gør det nemmere
for eleverne at forestille sig, at de har taget
en tidsmaskine tilbage til et besat Danmark
i starten af 1940’erne og ikke længere er i
en moderne hverdag i 2021. Vi gør derfor i
undervisningen bevidst brug af scenografien
og fortællingens kraft til at gøre genstandene

levende og relevante for eleverne.
Flere steder i undervisningen gør vi derfor
brug af historiefortælling. Det kan være en
fortælling, som direkte relaterer sig til en genstand, sætter en stemning eller beretter om
besættelsen set fra et barns perspektiv.
En af vores hovedgenstande er fiskerbåden
Ternen, der ved jødeaktionen i oktober 1943
blev brugt af en jødiske familie til at flygte til
Sverige.
Umiddelbart gør båden måske ikke det store
indtryk, når eleverne ser den. Ved dels af gøre
brug af den opbygget havnescenografi med fiskekasser og mågelyd og samtidig vise filmen,
som fortæller om en jødisk families dramatiske flugt, bliver båden pludselig levende. Man
kan tydeligt mærke, at den skifter karakter fra
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blot at være en båd til at være den båd. Flere
gange er vi blevet spurgt med tydelig imponerethed i stemmen, ”Er den ægte?” Og når
vi bekræfter og efterfølgende sætter klassen
i gang med at diskutere spørgsmålet, ”Hvordan tror I, det har været at skulle flygte på
den måde?”, bliver de helt opslugt. Det bliver
tydeligt for eleverne, at båden og historien
om jødernes flugt ikke længere er noget fra
en fjern fortid. Det er tværtimod noget, der
er sket for virkelige mennesker og en situation de nu bedre kan sætte sig ind i. Samtidig
med de også selv får sat ord på, hvordan de
forestiller sig, det har været at skulle flygte i ly
af nattens mulm og mørke.
Formålet med forløbet ’Danmark under besættelsen’ er således dels at eleverne med udgangspunkt i de narrative fortællinger arbejder med historisk empati og får en forståelse
for fortidens mennesker og deres valg. Men
også kan reflektere over ligheder og forskelle
på at leve i Danmark dengang og nu. Og i
krig og fred.
Hvis valget var dit?
Til udskolingen har vi valgt at tage udgangspunkt i en anden af udstillingens grundsten;
Valget. Det er eksempelvis valget om at gå til
modstand, trykke illegale blade, samarbejde
med besættelsesmagten, likviderer stikkere
og modtage våben, som bliver fortalt gennem
de personlige fortællinger fra de historiske
personer.
I forløbet ’Til modstand?’ skal klassen i grupper selv undersøge ti forskellige dilemmaer
centreret omkring de historiske personer,
man møder i udstillingen. Afslutningsvis
fremlægger og diskuterer eleverne dilemmaerne, og de skal trække paralleller og perspektivere til nutiden.

ge aktivt. Perspektiveringen til nutiden gør
det relevant for dem, så de selv ser ligheder
og forskelle på samfundet dengang og nu.
Styrken i dette forløb er, at vi som museum
har sat den didaktiske ramme, men det er
eleverne selv der undersøger udstillingens
genstande og fortællinger og efterfølgende
kommer til orde. På den måde oplever vi dels,
at de tager mere ejerskab. Og at emnerne bliver mere relevante for dem, end hvis det blot
var os, der fortalte om nuancerne i besættelsestiden.
Under overskriften ”I seng med fjenden”
sætter vi eksempelvis fokus på de såkaldte
tyskerpiger. I udstillingen undersøger eleverne, hvorfor nogle kvinder blev kærester med
tyske soldater. Denne research munder ud i
en diskussion om, hvorvidt de synes, det er i
orden, at kvinderne blev straffet for at indlede
forhold til tyske mænd, når det ikke var en
ulovlig handling.
Ved fremlæggelsen har vi flere gange oplevet,
at der generelt i klasserne er enighed om, at
kvinderne ikke tog et sympatisk valg. Men
at enigheden stopper der. Og at der ofte er et
overtal af drenge, der synes, at det er acceptabelt, at kvinderne blev udskammet, klippet
skaldede osv. De fleste piger synes modsat,
det er urimeligt og en alt for voldsom straf.
Som en elev sagde; Hvorfor er det, at når piger
boller med tyskere, skal de straffes hårdt og
havde drenge gjort det, var der intet sket?
Med udgangspunkt i spørgsmål som dette
kan vi både sætte fokus på kønsroller under
besættelsen og perspektivere til nutidens debat om ligestilling mellem kønnenes seksuelle
udfoldelser. Derved får vi skabt en bro mellem fortiden og nutiden og nuanceret forestillingen om kønnenes seksuelle muligheder
dengang og nu.

Netop dilemmaformen og den undersøgende Et andet dilemma, som giver genklang hos
tilgang til historien opfatter vi som et godt
eleverne, er valget om at gå til modstand mod
fundament, der får de ældre elever til at delta- magthaverne for en sag, man tror på. Under
Side 14

overskriften ’Hvad gør du nu?’ undersøger de,
hvad der drev folk til at deltage aktivt i modstandsbevægelsen, trodse loven og udføre
sabotage og anden modstandsaktivitet.
Med udgangspunkt i dette diskuterer og reflekterer eleverne over, hvad der ville få dem
til at kæmpe for en sag. Og om der er noget,
de ville være villige til at opgive alt for - i
yderste konsekvent ofre livet for - som det
skete for 102 danske modstandsfolk under
besættelsen.
Eleverne nævner ofte selv temaer som klima,
miljø og af og til også demokrati, som ting de
ville ofre livet for. Det er ikke vores hensigt
at fremme det ene frem for det andet men
derimod at få eleverne til at reflektere over,
hvad der fik modstandsfolkene til at engagere sig samt, hvad der kunne få dem selv til at
engagere sig. Vi ønsker også, at de reflekterer
over, at retten til at leve i et demokrati ikke er
en ufravigelig sandhed, men noget der skal
værnes om.

til at undersøge et historisk tema, og dels at
give dem et historisk fundament for bedre at
kunne forstå de valg, der blev truffet under
besættelsen. På baggrund af dette fundament
kan de selv diskutere og forstå nutidige problemstillinger.
Med de to undervisningsforløb, ’Danmark
under besættelsen’ og ’Til modstand?’ håber
vi, at eleverne forlader Frihedsmuseet med
bevidstheden om, at verden af i går kan have
ligheder med verden af i dag.
Og at historien ikke blot fandt sted i en fjern
fortid, men kan bruges til at forstå og ændre
deres nutid.
For mere information se museets hjemmeside
For mere information om undervisningen
Booking
Mail: frihedsmuseet@natmus.dk
Tlf.: 41 20 60 80

Målet med dilemmaundervisningen er således dels at styrke eleverne kompetencer

Side 15

Nyt læringsunivers fra
Danmarks Domstole til
elever i udskolingen
Har dine elever hørt om Grundloven, og kender de deres
rettigheder? Forstår de hvorfor et uafhængigt retsvæsen
og magtens tredeling er vigtig? Ved de hvordan en retssag fungerer? Kender de forskellen på by-, lands- og
højesteret? Og ved de hvilken rolle en dommer og de andre aktører i en retssag spiller?
Af udviklingsdirektør ved Danmarks Domstole, Merethe Eckhardt

D

anskernes tillid til domstolene er høj.
Men det kan vi ikke tage for givet i en
tid med fake news, angreb på retssamfundet i
andre dele af verden og store samfundsudfordringer. Det er en grundpille i vores demokrati, og det er vigtigt, at de unge kender til

retssamfundet og deres rettigheder. Det skal
kenddinret.dk hjælpe med.
Levende, legende og let at gå til
Kenddinret.dk er Danmarks Domstoles
læringsunivers om det danske retssystem, og
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hjemmesiden har et område målrettet samfundsfagsundervisningen i folkeskolens 8.
og 9. klasse. Kenddinret.dk blev oprindeligt
lanceret for mere end ti år siden og er netop
blevet relanceret i en forbedret og opdateret
udgave. Hjemmesiden er blevet endnu mere
levende, legende og let at gå til – både for
læreren og eleverne.
”Det er vigtigt for det danske demokrati, at
vores børn og unge har en god forståelse af,
hvordan retssystemet og domstolene fungerer. Det vil Danmarks Domstole gerne bidrage til. Derfor har vi med hjælp fra lærere og
elever forbedret og opdateret vores læringsunivers om det danske retssystem til elever
i udskolingen og i gymnasiet,” siger udviklingsdirektør ved Danmarks Domstole, Merethe Eckhardt, og fortsætter:
”Vi har haft fokus på at gøre læringsuniverset
appellerende for eleverne. At gøre det virkelighedsnært, så de forstår, hvorfor det er
vigtigt for dem at lære om domstolssystemet
og kende deres egne rettigheder. Vi håber, at
lærere og elever får gavn af det nye univers –
ikke mindst nu, hvor undervisningen foregår
hjemme og digitalt.”

Tilpasset udskolingens læringsmål
Hjemmesiden er en blanding af information,
virkelighedsnære videoer, stories, lydfortælling, rollespil, quizzer og opgaver, som kan
fastholde elevernes opmærksomhed samtidig
med, at de kommer igennem udskolingens
læringsmål i samfundsfag. Det digitale univers er godt både som basis for fysisk undervisning og lige nu under hjemmeskolingsperioden. Og som lærer kan man vælge, hvilket
perspektiverende materiale og hvilke opgaver,
der passer til den konkrete undervisning.
Kenddinret.dk for folkeskolen fortæller om
retssikkerhed, retssager, domstolenes rolle,
aktørerne i en retssag og de forskellige typer
retssager. Universet har tre temaer, som enten
kan tages enkeltvis eller sammen. De tre
temaer er udarbejdet på grundlag af Børneog Undervisningsministeriets fælles mål for
samfundsfag i folkeskolen. Kenddinret.dk har
også et område til samfundsfagslærerne med
forslag til, hvordan man kan bruge hjemmesiden i undervisningen om det danske retssystem.
Gå ind og tjek universet på www.kenddinret.
dk.
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Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Folkeoprøret i Hviderusland
Få overblikket og start opgaven på faktalink.dk
•
•
•
•
•

Hvad er Hviderusland?
Hvem er Aleksandr Lukasjenko?
Hvad var baggrunden for de folkelige protester i 2020?
Hvem bakker op om styret i Hviderusland?
Hvilke fremtidsperspektiver er der for Hviderusland?

Faktalink giver dig et hurtigt overblik over aktuelle samfundsmæssige og historiske
emner og er et godt sted for dine elever at begynde, når de skal skrive opgave.
Her er henvisninger til originalkilder og baggrundskilder og link til prædefinerede
søgninger i bibliotek.dk.
Besøg faktalink.dk
Tegn abonnement: dbc.dk/produkter/forfatterweb-og-faktalink

Med historiefaget bag
kulisserne i tilblivelsen af et
nyt museum

Af Sidsel B. Kirk, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Københavns Museum

For Skoletjenesten på Københavns Museum gav en lukkeperiode i forbindelse med museets flytning anledning til at skærpe den pædagogiske
profil på baggrund af skoletjenestens bidrag til udviklingen af det nye
museum. Et udviklingsarbejde, som skete gennem samarbejde med lærere, elever og studerende og ved at eksperimentere med at flytte museets
genstandsfelt ud til eleverne.

D

De nye Københavns Museum. Foto: Adam Mørk, 2020

et nye Københavns Museum åbnede i februar 2020 i Stormgade 18 i København.
Fra 1956-2015 lå museet, tidligere Københavns Bymuseum, i Det Kongelige Skydeselskabs palæ fra 1789 på Vesterbrogade.

I den periode, hvor museet var lukket for
publikum i forbindelse med flytningen, bidrog Skoletjenesten på Københavns Museum
til udviklingen af det nye museum, samtidig
med at vi afsøgte hvordan vi kunne fortsætte
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Forhallen i det nye museum. Foto: Adam Mørk, 2020

De benspænd, der fulgte med tiden uden et
åbent museum og det, vi lærte af at diskutere rammer for god museumsundervisning
med kolleger og samarbejdspartnere i opbygningen af det nye museum, har bidraget
til den pædagogiske profil, som i dag er retningsgivende for undervisningen i det nye
museum.

Københavns Museum tilbyder undervisning
til alle klassetrin i grundskolen samt dagtilbud. Museet samarbejder desuden med
undervisere på Københavns Professionshøjskole om at undersøge museet som eksternt
læringsmiljø sammen med lærer- og pædagogstuderende. Kommende historielærere
får på museet bl.a. et indblik i, hvordan vi
arbejder med autentiske arkæologiske fund
som kilder, og hvordan vi lægger stor vægt
på, at eleverne lærer om arkæologi og historie gennem arkæologens og museets øvrige
fagprofessionelles arbejdsmetoder.

Eleverne skal arbejde undersøgende på
museet

I museets undervisning om arkæologi er det
ikke et mål i sig selv, at eleverne kan datere

med at skabe møder mellem børn og unge og
museets genstandsfelt på trods af at vi ikke
kunne byde elever og lærere indenfor i fysiske
udstillinger.
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en genstand korrekt. Men det er vigtigt, at
de arbejder undersøgende som en arkæolog,
byder ind med tolkninger af materiel kultur
og øver sig i at underbygge tolkninger med
argumenter. Vi arbejder med arkæologi i undervisningstilbuddet Byen under byen under
byen og i vores fire-dages forløb København
under asfalten, som foregår på museet såvel
som i skolen og i byrummet.
På besøg i museets udstillinger er det vigtigt
at kunne stille spørgsmål til genstande og at
øve sig i at reflektere over museets brug af
genstande, tekster, levende billeder og lyd i
formidlingen af hovedstadens historie. Dette
dykker vi blandt andet ned i sammen med
udskolingselever, som i undervisningsforløbet København på museum skal forberede sig
på at skrive en anmeldelse af den måde, hvorpå museet fortæller Københavns historie
En god undervisningsgang på museet rummer spørgsmål til de forskellige arbejdsfelter,
som eleverne møder, og giver plads til refleksion over museets måde at fortælle hovedstadens historie på. Det er ambitionen, at eleverne tager med sig, at vi på museet har foretaget
massevis af valg og fravalg i udstillingerne og

i det arkæologiske og muselogiske arbejde.
Sat på spidsen kan man sige, at ”den store
historie” om København kan eleverne læse
om, se film om og høre podcasts om. Når de
besøger museet, så skal de arbejde med museets hvordan og meget gerne diskutere vores
hvorfor:
Hvordan har arkæologerne skabt ny viden
om byen efter de store metroudgravninger?
Hvordan fortæller en museumsinspektør og
en udstillingsarkitekt om Københavns brand
gennem lyd, lys og ganske få museumsgenstande? Hvordan kan vi selv fortælle historier
om byen gennem fx genstande, tekster og
billeder?
Hvorfor er der et rum på museet, som fortæller om pest og kolera i København? Hvorfor
er det vigtigt, at Danmarks hovedstad har sit
eget museum? Hvorfor er der så få genstande
i udstillingen, når der er så mange genstande
på museets magasin?
Og vi bevæger os også gerne ud i samtaler
med eleverne om, hvorfor vi har museer, og

Bispebjerg – udstillingsrum på Københavns Museum. Foto: Københavns Museum, 2020
Side 21

hvorfor vi skal beskæftige os med historie.

den Grundtvigstatue, som står i aulaen på
Tagensbo Skole i Bispebjerg. På museet ligger
Børneblik på Bispebjerg - når elever er med Bispebjerg ved siden af Brokvartererne og
Rådhuspladsen og fortæller om Bispebjerg
til at fortælle deres bydels historie
Københavns Museum tilbyder sine gæster at som velfærdslaboratorium i de nye forstæder
til København. Bispebjerg bliver en del af
bevæge sig gennem tiden fra 12.000 fvt. og
frem til i dag. Rejsen gennem tiden er også en Københavns kommune i 1901, og her eksperimenterer arkitekter og byplanlæggere med
tur gennem byen, hvor hvert udstillingsrum
at anlægge bydele, som er planlagt i detaljer
repræsenterer et sted i København. En bestemt tid og et bestemt sted mødes og udfol- og som tænker offentlige bygninger og institutioner ind på nye måder. Grundtvigskolen
des i hvert rum gennem genstande, tekster,
opføres i 1938, som byens indtil da dyreste og
levende billeder, lyde og stemninger.
Helt konkret er der til hvert rum skabt en 1:1 mest prestigefyldte skolebyggeri. I dag hedafstøbning af et 50x50 cm. stort udsnit af det der Grundtvigskolen Tagensbo Skole efter en
konkrete sted i byen. Et lille stykke af Amali- skolesammenlægning af skoler i Københavns
i 2008.
enborg Slotsplads, Rådhuspladsen, Kastellet
og 12 andre udsnit af byen er på den måde
Museet har skabt Bispebjerg sammen med
håndgribeligt trukket ind i museet, og dem
kunstnergruppen Bureau DeTours og en årmå man røre ved.
gang af elever fra Tagensbo Skole. De var i 4.
På museets 2. sal ligger udstillingsrummet Bi- klasse, da vi startede, og halvvejs gennem 6.
spebjerg. Her kan museumsgæsten røre ved et klasse, da museet åbnede. Rummet har været
lille udsnit af Københavns Nordvest-kvarter: Skoletjenestens pædagogiske laboratorium,
En 50x50 cm. afstøbning af en del af Grundt- hvor vi har udforsket, hvordan elever og
lærere kan inddrages i opbygning af et udstilvigs præstekjole. Afstøbningen er lavet på

Elevbesøg på museet under renovering. Foto Julie Trojaborg, 2018
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lingsrum. Det er det mest markante eksempel
i selve museet på, hvordan skoletjenesten
i museets flytteperiode både skabte møder
mellem børn og et lukket museum `behind
the scenes´ og bidrog ind i det museum, som
skulle åbne.

sammen med børnene.

Arkæologisk Værksted - elever og arkæologer arbejder side om side
Ved siden af selve museumsbygningen i
Stormgade 18 ligger Arkæologisk Værksted,
som siden 2017 har fungeret som museets
I en artikel og en film (se artiklens reference- arkæologers arbejdsplads, og som danner
liste) kan man læse og se mere om processen, ramme for undervisning og møder mellem
hvor ambitionen var at eleverne skulle lære
professionel arkæologi og grundskoleelever
om museet gennem møder med og samarbej- og dagtilbud.
de med museets fagprofessionelle og de valg
de tager, når de skal ”sætte en bydel på museum”.
Intentionen var at styrke elevernes historiske
bevidsthed og demokratiske dannelse, ved at
pege på eleverne selv som medkuratorer og
medfortællere af byens historier og ved at tilbyde museet såvel som de deltagende kunstneres fagprofessionelle viden og metoder som
støtte for dette.
Oven i dette er det selvfølgelig vigtigt at fremhæve, at udstillingsrummet Bispebjerg ikke
var blevet, som det er, uden elevernes bidrag.
Erfaringer fra projektet er taget med videre i
det aktuelle undervisningstilbud Sæt din bydel på museum, hvor vi dykker vi ned i erindringer fra og fortællinger om lokalområder
i København og arbejder med at aktivere elevernes egne fortællinger om deres lokalområde. Bispebjerg er en del af den faste udstilling
på museet på lige fod med de øvrige udstillingsrum, og en gentagelse af projektet ligger
ikke lige om hjørnet. Men de didaktiske greb
i projektet har til vores store glæde vist sig
at vække interesse hos både lærer- og pædagogstuderende, som ser et potentiale ind i
historiefaget ift. at arbejde med musealisering
af lokalområder, kvarterer eller byer og lade
eleverne være kuratorer i denne proces. Også
pædagoger har set en relevans i projektet
sammen med Skoletjenestens pædagogiske
tilbud Et museum i min børnehave, hvor museet besøger dagtilbud og skaber udstillinger
om børnenes liv og hverdag i institutionen –

Detalje af Grundtvigstatue fra Tagensbo
Skole. Foto: Københavns Museum, 2021
Arkæologisk Værksted voksede ud af et ønske
om at tage arbejdet med arkæologien, som
på det gamle museum foregik i en kælder, op
i gadeplan på den nye lokation. Sideløbende
med denne bevægelse op i gadeplan voksede
Skoletjenestens projekt For gamle dage siden
(Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen), som
var et samarbejde med pædagoguddannelsen om at udvikle møder mellem arkæologi
og små børn og styrke pædagogstuderendes
kendskab til og lyst til at inddrage museer og
arkæologi i det pædagogiske arbejde i daginstitutioner. I projektet havde vi en nysger-
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Elever sorterer arkæologiske fund i Arkæologisk Værksted. Foto: Frida Gregersen, 2019
righed på museets og arkæologiens hvordan
og hvorfor sammen med de pædagogstuderende og deres undervisere, og da museet var
lukket, måtte vi arbejde undersøgende med
spørgsmålene på pædagoguddannelsen og
ude i daginstitutionerne. I filmen, som der
henvises til herunder, kan man se hvordan
projektet udforskede, hvordan arkæologien
kunne tages med ud i dagtilbuddene.
Bevægelsen med at bringe arkæologien ud
til børnene blev sideløbende udforsket sammen med lærere og elever i skolerne. Vi tog
arkæologisk materiale og metode med ud i
klasseværelserne og arbejdede undersøgende
med eleverne, og i korte film præsenterede
arkæologer fra museet de fund, som eleverne
arbejdede med. Fra 2017 kunne vi skabe fysiske møder i Arkæologisk Værksted mellem
elever og arkæologer.
Arkæologisk Værksted i sin nuværende form
har sine pladsmæssige begrænsninger. Der

kan være en halv skoleklasse ad gangen, og
der skal være plads til, at museets arkæologer
kan gennemføre deres arbejde, samtidig med
at der er elever på besøg. For at få mere plads
til elever og arkæologer udvider museet i øjeblikket Arkæologisk Værksted i forbindelse
med udviklingsprojektet Naturfag på det kulturhistoriske museum, der er støttet af Novo
Nordisk Fonden. Projektet udforsker naturfagligt potentiale i at arbejde med arkæologi
i grundskolen og undersøger, hvordan vi kan
udvikle tværfaglige møder i museumspædagogik gennem partnerskaber med folkeskoler.
De første elever skal arbejde i de nye lokaler i
foråret 2021.
Referencer:
Om Bispebjerg:
Børneblik som borgerinddragelse | Skoletjenesten (Film)
https://skoletjenesten.dk/sites/default/
files/2020-07/B%C3%B8rneblik%20
p%C3%A5%20Bispebjerg%20tilg%C3%A6n-
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gelig.pdf (artikel)
Om undervisningen i Arkæologisk Værksted
og For gamle dage siden
https://www.youtube.com/watch?v=_MAeQw96S6w (Film)
https://www.youtube.com/watch?v=owfua_
v3f_8 (Film)
Læs om et undervisningsforløb i Arkæologisk Værksted, som lægger vægt på at styrke
elevernes praksisfaglighed: https://skoletjenesten.dk/kortlaegning-praksisfaglighed-i-museumsundervisning
https://skoletjenesten.dk/hvorfor-skal-smaa-boern-fra-vuggestuer-og-boernehaver-paa-museum (Podcast)

Øvrigt:
Museets pædagogiske profil:
https://cphmuseum.kk.dk/artikel/skoletjenesten-paa-koebenhavns-museum
Museets undervisningstilbud: https://skoletjenesten.dk/koebenhavns-museum
Vil du vide mere om undervisningen på
Københavns Museum er du velkommen til at
kontakte Sidsel Kirk: 24474814 eller cp2k@
kk.dk
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Hvor går grænsen?
Af Gunvor Vestergaard, pædagogisk konsulent i Grænseforeningen

”G

rænser” blev et af de mest brugt ord i
2020. Det handler både om den fysiske grænse og de personlige grænser. Grænselukning, grænsekontrol, grænsedragning,
grænseløst, grænseoverskridende, sproggrænse, naturlig grænse, sætte en grænse.
”Grænser” kommer i mange udgaver og med
både positive og negative fortegn.
”Grænser” er et oplagt tema at tage fat i både
i samfundsfags- og historieundervisningen.
Det kan være både overordnet som begreb
og i relation til en konkret case. I Grænseforeningen har vi især fokus på den nationale
grænse. Både den geografiske grænse og den
der er med til at definere os som danskere,

tyskere eller noget helt tredje.
Den geografiske grænse
Allerede inden coronaen gjorde sit indtog,
var der gang i debatten om grænsekontrol og
dens betydning.
Siden flygtningekrisen i 2015 har det været en
del af den politiske dagsorden. I januar 2016
blev der indført midlertidig grænsekontrol og
den er siden blevet forlænget adskillige gang.
Senest i oktober med virkning frem til d.11.
maj 2021. Fra 2001 og frem til 2016 var grænsen en åben grænse. Kun nogle skilte tilkendegav, når vi kørte fra Danmark til Tyskland
og omvendt. Schengen-aftalen havde skabt
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fri bevægelighed over de deltagende landes
grænser. Europas grænser har forandre sig
mange gange over tid. Både i forhold til form
og funktion. Grænser er både linjer og rum
men med skiftende dominans. Linjen er noget definitivt, mens rum signalerer bevægelse
og dynamik.
I opbygning af stærke nationalstater var det
vigtigt at skabe en fortælling om dem og os.
Det var vigtigt at gøre det tydeligt, hvor vi var
forskellige. Grænsen var en måde at markere,
at her slutter noget og på den anden side er
der noget andet. Det ses tydeligt i den måde
vi har tegnet verdenskort/europakort på.
Hvert land sin farve, så de er tydeligt adskilte
fra hinanden. Grænsen måtte være en linje.
Efter murens fald i 1989 skete der en forandring i forståelsen af grænser. At muren
forsvandt, gav ikke bare et nyt europakort,
men viste også det dynamiske i grænser og
deres foranderlighed. Udviklingen gav plads
til grænsen som rum. Et af de steder, hvor det
er meget tydeligt, er mellem Irland og Nordirland. Her er den eneste indikation på, at du
er kommet til et andet landet, at afstanden
opgøres forskelligt (km/miles). Spørgsmålet

er om den grænse igen står overfor en forandring efter Storbritanniens udtræden af EU.
I det dansk-tyske grænseland betød den åbne
grænse helt ny udviklingsperspektiver. Slesvig
blev igen knyttet tættere sammen og to områder, der i deres respektive nationalstater blev
opfattet som udkantsområder, fandt nye muligheder i grænseoverskridende samarbejder.
For folk i grænselandet blev bevægelse over
grænsen en endnu mere naturlig del af hverdagen, uanset om det handlede om arbejde,
kulturoplevelser, besøg eller indkøb.
Med grænsekontrollen blev grænsen igen
synliggjort. Vildsvinehegnet gjorde den naturlige hverdagspassage mere besværlig. Men
først med den totale nedlukning pga. af
Covid19 i foråret 2020, blev det tydeligt,
hvad en lukket grænse betyder. Kærestepar
og familier, der ikke kunne besøge hinanden,
særlig dokumentation for at kunne passe sit
arbejde, manglende omsætning for erhvervsdrivende på begge sider. Og det endda i et år,
hvor den 100-årige grænse skulle fejres og
alle sejl var sat til i forhold til det dansk-tyske
kulturelle venskabsår.
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Den mentale grænse
Forårets lukning af den dansk-tyske grænse
gjort det tydeligt, at grænsen ikke kun påvirker vores bevægelighed, men også vores opfattelse af både os selv og de andre. Grænser
er nemlig identitetsskabende og giver stabilitet, fordi de er med til at knytte os til bestemte fællesskaber. Det nationale fællesskab er en
tryghedsramme. Det kan danne grundlag for
både det positive og negative kulturmøde.
Grænsen fortæller os at der noget andet/
nogle andre på den anden side. Jo mere lukket grænsen som linje er, jo større er risikoen
for, at vi kommer til at opfatte de andre, som
nogen (eller noget), vi skal være bange for.
Vores fordomme og stereotyper dannes i høj
grad i angsten for det fremmede.
Når vi bevæger os i rummet, møder vi de
andre og får på den måde mulighed for at nuancere vores fordomme. Mødet fjerner ikke
nødvendigvis forskelle, men kan skabe nye
mulighed.

I det dansk-tyske grænseland er man gået
fra skarpe skel og konflikter mellem dansk
og tysk til en gensidig accept og en forståelse
for, at dansk og tysk sagtens kan leve side om
side. Dertil kommer at især unge fran de to
nationale mindretal i området udvikler en regional identitet, hvor de tager det til sig, som
de opfatter som det bedst fra de to verdener.
De blander farverne, så gul og rød bliver
orange.
Det er ikke kun grænsens udseende i sig selv,
der påvirker vores opfattelse af de andre, men
i høj grad også hvordan den italesættes. Det
gælder ikke kun i forhold til nationalstatsgrænser. Vi skaber f.eks. også grænser, når vi
gør nogle områder til ghettoer med bestemte
kendetegn. Vi sætter nogle bestemte etiketter
på dem, der bor i ghettoerne. De er noget andet end os. Grænser er med til at holde fokus
på det, der adskiller os og vi kommer let til at
glemme, at vi også har meget tilfælles.
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Grænser i undervisningen
Der er mange forskellige muligheder i forhold til at bruge grænsen som tema. Det gælder
både i historie og samfundsfag. Nedenfor er nogle eksempler til inspiration og til at arbejde
videre med.
Historie
• Grænser gennem tiden – har ændret
udseende og flyttet sig. Hvordan er
grænser blevet fastlagt?
• Nedslag på tidligere grænsedragninger i Europa og et bud på hvordan
det ser ud i 2030.
• Grænser i den historiske verdensorden --> Romerriget til det multipolære verdensbilledet efter 1989
• Grænser og religion
• Våben som definitionsmængde for
grænser
• Livet i et grænseland – fra Danevirke
over 1920 til 2020
• Den irske konflikt (eller andre konfliktområder) i et grænseperspektiv
• Fra murens fald til Trumpmuren.
Man kan beskæftige sig med grænser
på forskellige niveauer og med forskellige former for kompleksitet. I forhold til kompetencemål kan det både
handle om at perspektivere historiske
fortællinger, forholde sig til kilder og
kunne forklare samspillet mellem fortid, nutid og fremtid.

Samfundsfag
• Grænsekontrol – hvad skal det gøre
godt for? Det kan f.eks. handle om
de politiske partiers holdning til
grænsekontrol. Hvilke motiver har
de?
• Grænser og identitet. Sammenhæng
mellem den fysiske grænse og den
mentale grænse. Det kan handle om
hvilken indflydelse grænsen har på
vores opfattelse af at være dansk.
Det kan også handler om grænsers
betydning for vores forhold til andre.
• EU og grænser. Relationerne mellem nationale interesser og internationale aftaler
• Er grænser demokratiske? Det kunne f.eks. handle om at se på forskellige grænser og ”afgrænsninger”
(grænsekontrol, mure, hegn) rundt
om i verden, deres formål og hvem
der står bag dem.
• Medier og grænser. Hvilken rolle
spiller medierne i forhold til vores
opfattelse af grænser?
• Fastlæggelse af grænser. Hvem og
hvad bestemmer, hvor vi må bevæge
os hen? Grænsedilemmaer.
De ovennævnte temaer peger ind i flere
af fagets kompetencemål. De lægger alle
op til, at eleverne lærer at forholde sig
kritisk til den verden, de bliver præsenteret for. Arbejdet med grænser giver
også mulighed for at forholde sig til en
politisk problemstilling, ligesom det kan
give viden om socialisering og identitetsdannelse.
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Undervisningsmateriale
På undervisningssitet ietGrænseland.dk er
der både opgaver og forslag til forløb, hvor
grænser er omdrejningspunktet. Fra forsiden
er ”Forløb i fokus” et godt sted at starte. Der
er også inspiration at få i materialelisten. Sitet
henvender sig primært til udskoling og ungdomsuddannelserne.
”Mojn, Moin – mindretalsbørn i grænselandet” beskæftiger sig livet i grænselandet. Den
henvender sig primært til mellemtrinnet. I
løbet af foråret kommer et nyt kapitel om
grænser. Jeg har hos Systime udgivet samfundsfagsbogen KulturNU. Den har fået et
nyt kapitel om grænser. Det findes allerede
nu i iBogen og vil være med i en ny udgave af
papirbogen, der kommer i løbet 2021.
Flensborg Avis har en række artikler om
emnet. En del af dem findes på Infomedia, såfremt man har adgang til det. TVSyd har også

haft en række indslag, der sætter fokus på
det dansk-tyske grænseland og ikke mindst
problemstillingerne relateret til den lukkede
grænse. For at få et indblik i den bevægelse,
der kendetegner grænselandet, kan man med
fordele dykke ned i en række små film, der
er udgivet under betegnelsen Projekt2020
http://www.projekt-2020.eu
Steen Bo Frandsen er historiker og leder
af Institut for grænseregionsforskning ved
SDU og han har skrevet en række teksterne
om grænser i bådet et historisk og nutidigt
perspektiv. Som baggrundslæsning for underviseren kan bogen ”Europas grænser”
anbefales. Artiklen ”Danmarks grænser – en
historisk oversigt” kan findes her https://
www.djoef-forlag.dk/openaccess/oep/files/2020/2_2020/2_2020_3.pdf
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