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Politiker for en dag er et gratis, helstøbt 
undervisningsforløb for elever i 8. og 9. 

klasse. Det åbnede i foråret 2022 i en ny og 
revideret udgave i kældrene under Christi-
ansborg.

Svære beslutninger med afgørende indfly-
delse på samfundet
Med digitale virkemidler, i autentiske ram-
mer og med greb fra rollespillets verden giver 
det interaktive læringsspil Politiker for en dag 
eleverne mulighed for at prøve det politiske 
arbejde indefra. Spillets udfald er helt afhæn-
gigt af de valg, de unge træffer undervejs. Det 
er nemlig eleverne selv, der har hovedroller-
ne. Og det er deres meninger, der tæller, når 
de i spillet skal træffe store beslutninger om 
nye love med afgørende indflydelse på det 
danske samfund.

Åbner for læring på nye måder 
Politiker for en dag er bygget op om folke-
tingspolitikernes arbejde og de processer, 
som et lovforslag skal igennem, når en ny 
lov skal vedtages. Det kan umiddelbart virke 
tørt og fjernt fra de unges hverdag. I den nye 
udgave af Politiker for en dag er der lagt vægt 
på at bruge greb og elementer fra rollespillets 
verden. Det, eleverne gør i spillet, får direkte 
konsekvenser, f.eks. når de tager en beslut-
ning om at være for eller imod et lovforslag. 
Spillet skaber således et aktivt læringsrum, 
der involverer og engagerer eleverne og åbner 
for læring om lovgivningsprocessen på nye 
måder.   

Dialog, kompromiser og argumentation
Spillet begynder med, at eleverne bliver præ-
senteret for to lovforslag ‒ et om klima og et 
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8.- og 9.-klasseelever kan igen blive politikere for en dag i det interaktive læringsspil på 
Christiansborg.

Nyt Politiker for en dag-spil 
på Borgen



om genterapi. De skal sætte sig ind i, hvilke 
konsekvenser lovforslagene kan medføre. 
Og i partierne skal eleverne blive enige om, 
hvorvidt de er for eller imod forslagene. Un-
dervejs udfordres de med problemstillinger, 
der skal løses gennem dialog, argumentation, 
samarbejde og kompromissøgning. De del-
tager i intense politiske beslutningsprocesser, 
og de udfordres på deres egne holdninger til 
de politiske emner. Spillet afsluttes med den 
afgørende afstemning ved lovforslagenes 3. 
behandling. 

Autentiske rammer
Spillet foregår i 280 km2 nyindrettede lokaler 
i kælderen under Christiansborg, der gengi-
ver Folketingets særlige atmosfære. Lokalerne 
udgør spillets fysiske ramme. Inden elever 
skal spille, kommer de på en omvisning, hvor 
de bl.a. ser Folketingssalen indefra. Fra start 
til slut sørger en formidler fra Folketinget for 
at føre eleverne godt gennem spillet. 

Et helstøbt undervisningsforløb
30 dage forud for elevernes besøg på Christi-
ansborg modtager klassen et undervisnings-

materiale, der skal bruges i undervisningen 
før og efter besøget på Christiansborg. Mate-
rialet forbereder eleverne på selve spillet, bl.a. 
ved at introducere dem for lovgivningspro-
cessen og vigtige begreber og inddele dem i 
partier. Efterfølgende bruges materialet til at 
forankre elevernes oplevelser fra spillet og få 
dem til at reflektere over politikernes arbejde. 

Formål 
Formålet med spillet er, at eleverne lærer om 
lovgivningsprocessen, og at de får indblik i 
folketingspolitikernes arbejde, for at de deri-
gennem får en øget forståelse for, hvor vigtig 
dialog, kompromis og samarbejde er for det 
danske demokrati. 

Politiker for en dag supplerer skolens under-
visning i samfundsfag og lægger sig op ad 
faglige mål for 8. og 9. klassetrin. Spillet ind-
går i Folketingets øvrige undervisningstilbud, 
der alle er udviklet og tilrettelagt med henblik 
på at støtte udviklingen af elevernes politiske 
selvtillid og deres demokratiske dannelse.   
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Praktisk 
• Politiker for en dag er et gratis undervisningstilbud, der kan 

spilles alle hverdage. Spilletider bookes på Folketingets hjem-
meside ft.dk/undervisning.

• Spillet kan spilles af mindst 12 og højst 30 elever pr. klasse. 
• Forud for spillet modtager klassen et særligt undervisningsma-

teriale, der skal bruges i klassen før og efter besøget. 
• Inden spillet får klassen en omvisning i Folketinget. Spil og 

omvisning tager i alt 3 timer og 45 minutter. 
• På Christiansborg styres spillet af en formidler fra Folketinget.

Book og læs mere her: 
https://www.ft.dk/da/undervisning/politiker-for-en-dag

https://www.ft.dk/da/undervisning/politiker-for-en-dag


Vores nye kopimappe giver dig 22 spil og køreklare aktiviteter til din 
undervisning i samfundsfag. Spillene fungerer som supplement til 
din daglige under visning og giver dine elever mulighed for at opleve, 
bruge og erfare det, de lærer i samfundsfag, på egen krop. Nogle af 
spillene fungerer som traditionelle analoge spil, mens andre i højere 
grad er aktiviteter med og uden bevægelse.

Fællestræk ved bogens spil og aktiviteter: 

• Er nemme at gå i gang med
• Kræver minimal forberedelse
• Giver afveksling i undervisningen
• Understøtter elevernes læring i samfundsfag
• Er udarbejdet af erfarne samfundsfagslærere

Læs mere på samfundsfag.gyldendal.dk

Sæt noget 
på spil i 
samfundsfag

Gyldendal Grundskole
@gyldendal_grundskole
Gyldendal Uddannelse

Ny bog

https://gyldendal-uddannelse.dk/grundskole/fag/samfundsfag/samfundsfag-spil-og-andre-aktiviteter-bog-55525-9788702362480
https://gyldendal-uddannelse.dk/grundskole/fag/samfundsfag/samfundsfag-spil-og-andre-aktiviteter-bog-55525-9788702362480 ?utm_source=falihos&utm_medium=banner&utm_campaign=samfundsfag_spilmappe


 MediaRadar – et habitat for 
medieartikler til kulturfagene i udskolingen

I januar 2021 gik MediaRadar online. Den 
nye portal skulle stille et omfattende kilde-

bibliotek med fagrelevante medieartikler til 
rådighed for kulturfagene i udskolingen. 

Forud for udgivelsen lå mere end et års gra-
vearbejde i nyhedstjenesten Ritzaus elektroni-
ske arkiv af artikler fra 1988 og frem til i dag 
– millioner af artikler.  

En af de grundlæggende antagelser bag pro-
jektet var, at der i Ritzaus arkiver gemte sig en 
enorm ressource, man, med den rette kurate-
ring og indeksering, kunne løfte ind i under-
visningen i kulturfagene.

Men MediaRadar skulle ikke bare være et 
kildebibliotek, hvor nyere dansk og interna-
tional historie formidles til kulturfagene i et 
journalistisk format. Ambitionen var samti-

dig at trække aktualitet ind i undervisningen. 
Det skulle ske gennem daglig udgivelse af 
aktuelt indhold, som eksemplarisk understøt-
ter de mål, områder og emner, der undervises 
i på kulturfagene i udskolingen. 

På den måde skulle MediaRadars kildebibli-
otek levere nyhedsindhold på kulturfagenes 
præmisser. 

Man kunne med rette spørge, og det spørgs-
mål brugte vi en del tid på, om vi i den kon-
stante strøm af nyheder virkelig har brug for 
endnu en platform med journalistisk ind-
hold? 

Svaret var: Ja, hvis … 

I denne artikel vil vi redegøre for, hvad 
MediaRadar kan og skal kunne i forhold til 
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undervisningen i kulturfagene. Vi vil også 
dele nogle af de overvejelser, vi har haft før, 
under og efter udviklingen af platformen og 
formatet. 

Vi starter dog med en kort og mere konkret 
beskrivelse af, hvad MediaRadar er.

MediaRadar - nyheder og kildebibliotek til 
kulturfagene i udskolingen 
Alt MediaRadars indhold er enten produceret 
af, eller formidlet via Ritzaus nyhedstjeneste. 

Ritzau er med sin grundlæggelse i 1866 både 
Danmarks første og største nyhedsbureau. 
Ud over indhold fra Ritzaus egen redaktion, 
udgiver nyhedstjenesten oversatte artikler 
fra alle større internationale pressebureau-
er; Reuters, AFP, DPA Associated Press etc. 
Desuden formidles udvalgte citathistorier fra 
Danmarks større medier; Politiken, JP, Infor-
mation, Kristeligt Dagblad etc. 

Indholdet på Ritzau, og dermed på MediaRa-
dar, er således validt og verificérbart kilde-
materiale efter alle presseetiske normer og 
standarder. Og således er det anvendeligt som 
primært kildemateriale i prøve-/undervis-

ningssammenhæng. 

MediaRadars kildebibliotek omfatter nu mere 
end 6000 udvalgte artikler til kulturfagene. 
Artiklerne er indekseret i områder og emner, 
som, i en bred tolkning, korresponderer med 
fagenes mål og de didaktiserede forløb og 
temaer i samfundsfaget, historie og kristen-
domsfaget, man bl.a. finder på portaler som 
Clio, Gyldendal og Alinea. 

Hver dag tilføjes nye artikler, så kildebibli-
oteket udvides med omkring 1000 artikler 
om året. Alle artikler kan søges og gemmes i 
elevens eget arkiv. 

I MediaRadars ’Kildetjek’ har erfarne jour-
nalister lavet et forløb om kritisk læsning af 
nyhedsartikler. Dette forløb er direkte tilrettet 
elever på udskolingstrinnet. 

Det ville blive for omfattende at redegøre for 
MediaRadars formater, indeksering og arki-
tektur her, men en mere detaljeret gennem-
gang kan man finde lærervejledningen. 

Hvor placerer MediaRadar sig i landskabet 
af læremidler 
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MediaRadar henter sit indhold direkte i 
et 24-timers feed af medieindhold fra hele 
verden, som via Ritzau distribueres bredt til 
danske medieplatforme og tjenester. Artik-
lerne er altså ikke redigeret eller omskrevet til 
målgruppen, som er elever i udskolingen. 

Man kan således heller ikke hævde, at Medi-
aRadar er et læremiddel i traditionel forstand. 
Alligevel er MediaRadars både udviklet og 
dedikeret til undervisningen i kulturfagene. 
På den måde planter MediaRadar sig solidt 
imellem to stole. 

MediaRadar er altså en slags hybrid: På den 
ene side formidles et artikelformat, der ikke 
er didaktiseret ind i målgruppen. Samtidig 
drives kuratering af indhold i henhold til fa-
genes mål og kildebibliotekets bagvedliggen-
de arkitektur efter veldefinerede didaktiske 
principper. 

Man kunne derfor kalde MediaRadar et 
’habitat’, hvor folkeskolens mål og opgave 
indhegner en i øvrigt vild bestand af medie-
indhold. 

Et sådan habitat rummer mange nye mulig-
heder, men giver også anledning til en række 
overvejelser og valg. Ikke mindst fordi de 
mållogikker, der definerer mediernes opgave 
og succeskriterier, ikke nødvendigvis er de 
samme som dem, der definerer folkeskolens 
mål og overordnede dannelsesopgave. 

Mediernes virkelighed – og skolens 
Da mediernes logik, som nævnt, ikke nød-
vendigvis er overensstemmende med folke-
skolens, bliver opgaven for MediaRadar at 
opstille et sæt præmisser, der korresponderer 
bedst muligt med undervisningen. Ellers ville 
MediaRadar blot være et nyhedsmedie blandt 
alle andre. Og da indholdet, artiklerne, ikke 
redigeres eller bearbejdes didaktisk, kan den 
opgave kun løses gennem de kriterier, der 
lægges til grund for selve kurateringen. 

Overordnet vil det sige, at mindst ét af to 
kriterier skal være opfyldt, for at en artikel 
kvalificerer til MediaRadars kildebibliotek. 

Historisk eller principiel relevans 
Det ene kriterium kunne man kalde histo-
risk relevans. Dette kriterium er ret konkret: 
Artiklen skal dække en historisk begivenhed, 
og denne begivenhed – i en bred udlægning 
– kan forventes, at have interesse i undervis-
ningssammenhæng i kulturfagene i udskolin-
gen. Et par gode eksempler kunne være Ber-
linmurens fald og den tyske genforening eller 
terrorangrebene den 11. september 2001. 

I begge eksempler findes i øvrigt to typer ar-
tikler: Samtidige artikler, hvor begivenheder-
ne dækkes stort set i realtid, og retrospektive 
artikler, hvor begivenheden senere beskri-
ves og analyseres i dens historiske kontekst. 
Forekomsten af begge artikeltyper i kildebib-
lioteket giver dermed også god mulighed for 
kildekritisk analyse i undervisningen. 

Det andet kriterium kunne man kalde prin-
cipiel relevans. Dette kriterium dækker over 
begivenheder, hændelser, lovgivning og 
offentlig debat, hvilket man må sige er tem-
melig bredt. En klar præmis for artikler her 
er dog, at emnet afdækker en mere principiel 
problemstilling, som kalder på diskussion og 
giver afsæt til refleksion i undervisningssam-
menhæng. 

Gode eksempler på principiel relevans kunne 
være artikler, der berører begreber som akti-
visme, fællesskaber, demokrati, menneskeret-
tigheder, personlige grænser etc. 

Som det her bliver tydeligt, er disse to krite-
rier væsentligt mere snævre end de nyheds-
kriterer, medierne normalt opererer med. Og 
det er netop disse to kriterier, der udgør selve 
indhegningen af det ’habitat’, kildebiblioteket 
er. 
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Når en begivenhed rydder bordet 
De to nævnte kriterier er altså rygraden i Me-
diaRadars kuratering og kildebibliotek. Men 
det sker med mellemrum, at en dagsorden 
rydder bordet over en kortere eller længere 
periode, uden helt at opfylde kriterierne. Her 
er corona-pandemien et godt eksempel. På 
den ene side opfylder emnet ikke nogen af 
kriterierne rent – på den anden side ville det 
være absurd at ignorere en dagsorden, der 
har haft så overvældende implikationer over 
de senere år. 

For at imødekomme denne lidt mere uklare 
kategori, har MediaRadar tilføjet FOKUS, 
hvor man også finder andre større begivenhe-
der i koncentrat. 

Indholdet i FOKUS er afskærmet i ’siloer’ 
fra det øvrige indhold, for at undgå at kon-
taminere kildebiblioteket med en tsunami af 
artikler fra specifikke begivenheder, som nok 
er vigtige i deres tid, men hvis status i under-
visningssammenhæng samtidig er uklar, og 
som derfor ville svække det specifikt fagrele-
vante indhold i kildebiblioteket. 

MediaRadar – medieindhold på kulturfage-
nes præmisser 
MediaRadar er nu gået ind i sit andet år. 
Formatet er nyt, og vi gør os stadig nye er-
faringer, der løbende vil materialisere sig i 
kommende opdateringer af portalen. Her har 
ideer og konstruktive tilbagemeldinger fra 
skoler og lærere gennem de sidste år været 
uvurderlige. 

Derfor er vi altid taknemmelige for kritisk 
feedback, som kan hjælpe os videre med at 
udvikle MediaRadar til et kildebibliotek på 
kulturfagenes præmisser.  

Kontakt og praktisk om adgang til Medi-
aRadar
På MediaRadar kan interesserede orientere 
sig nærmere om indhold og funktioner. Der 

er udvidet prøveadgang for hele skolen til 
læsere af Historie og Samfundsfag frem til 1. 
september 2022. 

Send en mail til mts@mediaradar.dk med 
navnet på din skole, så åbner vi for adgang 
via skolens UniLogin. 
En prøveadgang er ikke betinget af efterføl-
gende køb eller nogen anden form for bin-
ding. 
Hvis skolen er interesseret i at høre mere om, 
hvordan man kan bruge MediaRadar i under-
visningen, vil vi gerne arrangere et møde over 
fx Teams, eller ved et besøg på jeres skole. 

https://mediaradar.dk/fokus/
https://mediaradar.dk/fokus/
https://mediaradar.dk/
mailto:mts%40mediaradar.dk?subject=


Kampen om vores opmærksomhed

Lena Lindgren er bogaktuel med ”Ekko. Et 
essay om algoritmer og begær”, hvor hun 

fletter politik, mytologi, psykologi og videnskab 
sammen med scener fra Silicon Valley. I dette 
uddrag sætter hun fokus på opmærksomheds-
økonomi.

Opmærksomhedsøkonomi. Ordet forbinder 
noget blødt – den særegne årvågenhed, som 
kun levende væsener har – med noget hårdt; 
nemlig matematikken med sine modeller 
og love. Der var ingen nødvendighed knyt-
tet til, at netop opmærksomhedsøkonomien 
skulle blive selve forretningsmodellen for 
Silicon Valley. Men sådan blev det: Det tog 
under 20 år for selskaberne at bygge en in-
frastruktur, som var både velstruktureret og 
lønsom. Pointen var enkel: Jo mere vi ser ind 
i skærmen, jo mere ser selskaberne af os. Fra 
det sekund vi logger på, fyres der op under 
et spektakulært system af smarte algoritmer, 
som arbejder for at holde os klistret til skær-
men længst muligt. Det er sådan, de høster 
persondata. Og persondata er uhyre vær-
difulde. Økonomien er næsten 100 procent 
baseret på overvågning og 100 procent finan-
sieret af reklamer.

At forstå opmærksomhedsøkonomien er 
nødvendigt, tror jeg, for at forstå mange af 
de psykologiske etiketter, som forskere har 
hæftet på vores tid, som ”ensomhedens tids-
alder”, ”raseriets tidsalder”, eller at der raser 
en ”narcissistisk epidemi”. Opmærksomheds-
økonomien er 50/50 psykologi og økonomi. 
Og hvis du – som jeg – har troet, at det er et 
uldent fænomen, en slags metafor, har du ta-
get fejl. Det fungerer langt hen ad vejen som 
en reel økonomi. Det blev formuleret tydeligt 
allerede i 1969 af Herbert Simon, en meget 
seriøs nobelprisvinder i økonomi.
 

Herbert Simon var også psykolog og ekspert i 
hjernens beslutningsprocesser og havde været 
med til at grundlægge studiet af kunstig in-
telligens. Han er stadig en af de mest citerede 
forskere inden for det forskningsfelt. Simon 
så en tsunami af information i horisonten, og 
han nærmede sig den både som økonom og 
psykolog. Denne nye, kaotiske informations-
alder ville komme til at udfordre de klassiske 
økonomiske modeller, spåede han. For selve 
definitionen af økonomifaget lyder sådan: 
”… studiet af hvordan et samfund fordeler 
knappe resurser”. Knaphed – at noget kun 
findes i begrænsede mængder – er væsentligt 
for selve definitionen, for uden knaphed vil 
ingen betale for noget. Og der vil næppe op-
stå et marked. Økonomerne studerer følgelig, 
hvordan knaphed virker ind på priser, ud-
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bud og efterspørgsel. Men ville information 
i den nye informationsalder så komme til at 
blive en knap resurse? Åbenbart ikke, mente 
Simon, snarere gik vi mod en tid, der ville 
præges af en overflod af informationer. Infor-
mation kunne dermed ikke anses for at være 
en typisk vare i en økonomi efter den oprin-
delige definition. For at forstå hvilken resur-
se, der var begrænset og dermed ville stige i 
værdi, måtte man se på, hvad informationen 
konsumerer. Simon skrev følgelig disse ord i 
et berømt citat:
”Det, informationen konsumerer, er modta-
gernes opmærksomhed. Derfor vil en over-
flod af information skabe fattigdom på op-
mærksomhed.”

Folk har altid vidst, at opmærksomhed har 
et lønsomhedspotentiale. Tænk for eksempel 
på udtryk som pay attention eller earn atten-
tion. Men Herbert Simon gjorde det til en 
videnskab for informationsalderen. Fra det 
tidspunkt blev altså opmærksomhed – den-
ne flygtige evne, der sidder i vores øjne, ører 
og hjerne – den resurse, som Silicon Valleys 
selskaber satte alt ind på at kapre.
da jeg begyndte at se på min egen opmærk-
somhed som en økonomi, skete der noget. Jeg 
forstod, at jeg var udsat.

Jeg var allerede smerteligt klar over, at kon-
centration er en knap resurse. For mig har 
dagene altid været en kamp mellem distrak-
tioner og disciplin. Sætter jeg opmærksom-
hedsøkonomien ind i et personligt budget, 
ender jeg stort set med kun at have ord, der 
beskriver underskud: Jeg har ikke meget til-
bage. Jeg må spare på opmærksomheden. Jeg 
har ikke råd til andet.

Pludselig føles det farligt: I den økonomi 
kunne jeg blive en af de fattige.
Jeg er ikke helt alene om at have det sådan. 
At leve i 2000-tallet er at mærke krydspresset 
fra opmærksomhedsøkonomien på krop-
pen hver eneste dag. Vores hjerner er – helt 

konkret – genstand for en højteknologisk 
konkurrence mellem selskaber, som har 
specialkompetencer i at fange vores opmærk-
somhed. Tænk over magtforholdet. På den 
ene side: verdens rigeste selskaber, smarteste 
algoritmer, de bedste teknikere. På den anden 
side: os med vores hjernebark, som ikke har 
ændret sig meget siden stenalderen.
En ulige kamp.

Lena Lindgren er politisk kommentator ved 
den norske ugeavis Morgenbladet. Hendes 
bog ”Ekko. Et essay om algoritmer og begær” 
udkommer på forlaget Straarup & Co den 27. 
april.

I forbindelse med LittX-festivalen i Aarhus til 
juni kan man møde Lena Lindgren 17. juni 
mellem 17 og 18, Lille Sal, Dokk 1

https://www.litx.dk/index.php/program/545-
vi-lever-i-ekkos-epoke-mod-forfatter-lena-
lindgren-2
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Sæt værdier og digital 
dannelse på årsplanen

Af Kim Møller Hansen, Redaktionschef, Gyldendal Uddannelse, gukmh@gyldendal.dk

Hvad betyder danske værdier for dig?
Hvad vil det sige at være dansk? Er det at tale 
dansk eller turde at tale imod? Er det at passe 
sine bedsteforældre eller lade dem passe sig 
selv? Er det at tro på frihed først eller tro på 
fællesskabet?

I den interaktive dokumentar Jagten på Dan-
mark besøger eleverne tre unge danskere: 
Landbrugseleven Simon fra Thy, motocros-
skøreren Clara fra Fyn og rapperen Elvira fra 
Storkøbenhavn.
Simon, Clara og Elvira konfronterer eleverne 
med ni konkrete dilemmaer inden for kønsli-
gestilling, ytringsfrihed og velfærdssamfun-
det.

Undervisningsforløbet, som er bygget op 
omkring Jagten på Danmark, har en varig-
hed på fire lektioner og kan igangsættes, så 
snart eleverne er blevet introduceret til de tre 
personer.

Efter mødet med én eller flere værdier er der 
opsamlende refleksionsspørgsmål, som læg-
ger op til en klassediskussion eller en videre 
refleksion hos eleverne selv.
Se en kort introvideo til Jagten på Danmark.

I Jagten på Danmark tager eleverne styringen 

og bevæger sig mellem værdier, destinationer 
og meninger. Undervejs skal eleverne også 
selv tage stilling til de ni spørgsmål. Står de 
fast på deres mening, eller påvirker andres 
syn på sagen dem til at skifte holdning?

EU’s kamp for demokratiet
EU er træt af Polen og regeringspartiet P.i.S. 
(Prawo i Sprawiedliwość, Lov og Retfærdig-
hed). Partiet er nationalkonservativt, kristen-
demokratisk og højrepopulistisk og ledes af 
Jarosław Kaczyński, der stiftede partiet i 2001 
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”Jagten på Danmark” er produceret af CFC Kort & 
Dok, co-produceret af Planet 2030 og udgivet med 
støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmid-
ler. Alle har fri adgang til forløbet. (Grafik: CFC Kort 
& Dok)

Fagportalerne er dynamiske og får til stadighed nyt indhold, ligesom eksisterende 
indhold løbende opdateres. I det følgende præsenteres tre udvalgte nyheder, som 
forhåbentlig kan berige årsplanen for 2022/23 i samfundsfag. De tre nyheder er 
eksempler på et vellykket samarbejde med dygtige eksterne samarbejdspartnere, 
som med deres særlige kompetencer skaber merværdi på samfundsfag.gyldendal.
dk med god formidling, digital dannelse og værdimæssige dilemmaer i øjenhøjde 
med eleverne.

mailto:gukmh%40gyldendal.dk?subject=
https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/jagten-paa-danmark
https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/jagten-paa-danmark
https://gyldendalkulturfag.videomarketingplatform.co/secret/74712318/e67fde74daa831efccf785c7851abf0f
https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/jagten-paa-danmark
http://samfundsfag.gyldendal.dk
http://samfundsfag.gyldendal.dk


sammen med broren Lech Kaczyński.

Polakkerne diskriminerer seksuelle minori-
teter, forbyder abort og indskrænker dom-
stolenes frihed. Men regeringspartiet P.i.S. vil 
have, at EU blander sig udenom: Polen er en 
suveræn stat, som skal have lov til at bestem-
me selv.

I aktiviteten Træt af P.i.S. – EU’s kamp for de-
mokratiet skal eleverne i en interaktiv doku-
mentar rejse på EU-mission i Polen. Eleverne 
møder forskellige personer fra det polske 
samfund og hører deres argumenter både for 
og imod Polens kurs væk fra unionens de-
mokratiske principper. Til slut skal eleverne 
vurdere, hvordan EU bør agere over for et 
medlemsland som Polen.

Målet med aktiviteten Træt af P.i.S. – EU’s 
kamp for demokratiet er, at eleverne kan be-
skrive problematikker om fælles værdier i EU 
og diskutere, hvordan problematikkerne i EU 
måske kan løses.

Se en kort introvideo til Træt af P.i.S. – EU’s 

kamp for demokratiet.

Afsæt 60 min. til arbejdet med den interak-
tive dokumentar. Desuden skal der naturlig-
vis være tid til drøftelser, notatskrivning og 
evaluering.

Træt af P.i.S. – EU’s kamp for demokratiet er 
udarbejdet af Simon Johansen og Janus Engel 
Rasmussen og udgivet med støtte fra Euro-
pa-Nævnet. Alle har fri adgang til aktiviteten.

Simon Johansen og Janus Engel Rasmussen 
har for Træt af P.i.S. – EU’s kamp for demo-
kratiet modtaget prisen for Årets Visuelle 
Webproduktion 2021 og fik følgende ord med 
på vejen: ”Det er en helstøbt, visuel historie, 
hvor man har benyttet alle muligheder for at 
anvende multimedia-funktionerne på en fed 
måde … Man har tænkt meget over brugero-
plevelsen, så man bliver hevet ind i historien 
helt fra start, og undervejs kan man tænke 
over, hvor man vil hen uden at tabe den røde 
tråd …”.
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Hvordan skal EU handle over for medlemslande, der ikke lever op til unionens demokratiske 
principper? (Grafik: Janus Engel Rasmussen)
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Livet på nettet
I samarbejde med projektmedarbejder Nanna 
Agergaard Kejlberg og faglig konsulent Per-
nille Ballisager fra Center for Digital Pædago-
gik er der udviklet ni Spot på-artikler (korte 
forløb på to lektioner), som sætter fokus på 
elevernes liv og trivsel på nettet og lægger op 
til diskussioner om elevernes egne erfaringer.

Pernille Ballisager er faglig konsulent og fore-
dragsholder hos CfDP. Pernille er uddannet 
bachelor i Uddannelsesvidenskab og kandidat 
i Pædagogisk Psykologi fra DPU på Aarhus 
Universitet. Hun har speciale i unges over-
skridelse af marginalisering, og så har hun 
flere års erfaring med at rådgive og vejlede 
børn, unge og voksne. Erfaringen bruger hun 
aktivt som rådgiver i CfDP’s børne- og unge-
rådgivning, Cyberhus.

Nanna Agergaard Kejlberg er projektmed-
arbejder ved CfDP. Nanna har specialiseret 
sig i børns og unges udvikling, sårbare unge 
og udviklingsforstyrrelser. Hun er optaget af, 
hvordan digitale medier har indflydelse på 
menneskers udvikling. Nanna har en profes-

sionsbachelor som pædagog, en kandidat i 
pædagogisk psykologi samt en grunduddan-
nelse i offentlig administration.

I dag, hvor vi bruger sammenlagt 2,5 ud af 
ugens 7 dage på nettet, er digital dannelse hos 
folkeskoleelever lige så vigtig som den almene 
dannelse. Men for mange voksne er børnenes 
online-liv en gåde.

Center for Digital Pædagogik har særligt 
fokus på børns og unges liv på nettet. CfDP 
bestyrer flere platforme, hvor de blandt andet 
rådgiver børn om sikker internetfærdsel samt 
formidler viden til både forældre og folkesko-
ler, så de også kan hjælpe børn og unge med 
at håndtere det digitale liv.

”På internettet går alting helt vildt hurtigt”, 
siger Pernille Ballisager, faglig konsulent hos 
Center for Digital Pædagogik.

”På grund af vores virke er vi vant til at skrive 
til børnene og de unge i et sprog, der er gen-
kendeligt og brugbart for dem. Det er samti-
dig på grund af dialogen med dem igennem 
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Nettets mørke sider. Nynazister og andre højreekstreme grupper demonstrerer den 12. 
august 2017 nær Emancipation Park (tidligere "Lee Park") i Charlottesville i den ameri-
kanske stat Virginia. (Foto: Anthony Crider)

https://cfdp.dk/
https://cfdp.dk/
https://samfundsfag.gyldendal.dk/spot-paa/individ-og-faellesskab/nettets-moerke-sider


bl.a. vores brevkasse, at vi også hele tiden er 
opdaterede på, hvad der optager dem på net-
tet. Man kan være sikker på, at artiklerne er 
skrevet i et elevhenvendt, letafkodeligt sprog”, 
siger Pernille Ballisager og fortsætter: ”Der er 
mange gode grunde til at arbejde med børns 
og unges færden på nettet, ikke mindst fordi 
det har en så overvældende stor betydning i 
deres liv.”

De ni Spot på-artikler, som Center for Digital 
Pædagogik og Gyldendal har udviklet sam-
men, har titlerne:
• Misinformation
• Nettets mørke sider
• Hadtale på nettet

• Sugardating
• Skins og scams
• Hvad kan digitale medier?
• Få styr på dine digitale spor 
• Er gaming kun for drenge?
• Gode mobilvaner og FOMO 

-Alle artikler kan tilgås 
via Spot på.

Misinformation. Man skal være på vagt, når man læser. (Foto: cottonbro/pexels)
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Bunkers, beton og beskyttelse

Hvis denne artikel skulle have fulgt sin 
oprindelige plan, havde indledningen 

været en anden. Men på nuværende tids-
punkt har krigen i Ukraine stået på i over 
tre måneder, og specielt emnet omkring den 
civile beskyttelse har fået en større opmærk-
somhed - både ude i verden, men også i 
Danmark. Men hvordan er vi kommet dertil, 
og hvilken udvikling har der været i forsvars-
byggerier gennem de sidste cirka 200 år, og 
hvordan vil man kunne bruge det i undervis-
ningen i historie og samfundsfag? 

I denne artikel nævner jeg primært bunker/
museer, som har et undervisningstilbud.
Beton bliver det primære materiale 
Anvendelsen af beton som byggemateriale i 
Danmark er forholdsvis nyt. Indtil da havde 
de fleste kraftige vægge været muret i sten. 
Produktion af beton strækker sig tilbage til 
oldtiden, men var i mange år en glemt tekno-

logi. Beton fremstilles ved at brænde kalk og 
udnytte asken som cement. Et område, hvor 
Danmark senere blev verdensførende. De før-
ste danske befæstningsanlæg, der blev bygget 
som en del af det danske forsvar, var krudt-
magasinerne ved Dybbøl. Ved den danske 
tilbagetrækning blev magasinerne sprængt af 
de prøjserne. 

Københavns befæstning 
Selvom de første militære erfaringer med 
betonen ikke havde været nogen succes, op-
gav det danske forsvar dog ikke med at bru-
ge materialet i kommende byggerier. Da de 
store befæstningsanlæg omkring København 
skulle bygges, blev betonen igen valgt som 
materiale. Det eneste sted, hvor almindelige 
mursten er valgt som materiale, er i de så-
kaldte Madsenske fredsbunkere, der er krudt-
magasiner. Omkring København befinder 
Vestvolden sig. Et stort sammenhængende 

Af Morten Bergsøe, historiker og lærer
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anlæg, der strækker sig over næsten 15 kilo-
meter. Anlægget blev opført i 1888-92, som et 
af tiltagene under de provisoriske regeringer. 
Københavns befæstning voksede derfor ud 
af visnepolitikkens konflikt mellem Højre og 
Venstre, og fra 1905 også Det Radikale Ven-
stre og partiets vedholdende antimilitarisme 
politik. På det tidspunkt havde Venstre og 
Højre fundet en fælles linje. Meningen med 
forsvarsanlæggene var at beskytte København 
mod en fjende, der ville angribe fra vest. 

Vestvolden blev bygget som et anlæg af 
bunkere, forter, kanonstillinger med mere. 
Anlægget rummer ikke megen plads til sel-
ve mandskabet, men er primært rettet mod 
de rent materielle installationer. Dog er der 
indrettet plads til lazaretter. Forterne og bat-
terierne lå placeret som den nordlige del af 
anlægget, mens selve Vestvolden, der også var 
befæstet, lå placeret som den sydlige del af 
anlægget. Anlægget bestod både af batterier 
og bunkere. Udover de mange bunkere, som 
Vestvolden består af, blev der også anlagt et 
stort anlæg, der gennem kanaler og stemme-
værker i løbet af få dage ville gøre det muligt 
at oversvømme en stor del af området vest for 
Vestvolden. Denne del af anlægget hører med 
til den nordlige del af Vestvolden. 

Som en del af forsvarsviljen blev Garder-
højfortet opført mellem 1886 og 92 af en pri-
vat forening “Fædrelandets Forsvar”, der først 
skulle have samlet de nødvendige penge ind 
før byggeriet kunne sættes i gang. Fortet blev 
derefter lånt ud til staten. På en løbeseddel 
kunne man blandt andet læse: “..nogen sinde 
har et Folk svævet i større Livsfare end det 
danske for Tiden (..) inden det er for silde, 
at bygge et Værn til vort Fædrelands Frelse i 
Nødens Stund..”. 

Indsamlingen til Garderhøjfortet var ikke ale-
ne en indsamling til denne befæstning, men 
hele Vestvolden, hvor arbejdet gik i gang, da 
spaden blev sat i jorden. Fortet, og det øvri-

ge af landbefæstningen, fik dog ikke en lang 
levetid som operativ enhed i Københavns 
befæstning - allerede i 1920 blev komman-
doen strøget. I Ermelunden blev der bygget 
et stemmeværk beregnet til at oversvømme 
arealerne foran København med vand fra 
Furesøen. Det ville tage mellem to og otte 
dage at få fyldt samtlige bassiner, der indgik 
i anlægget. Stemmeværket hvorfra det hele 
skulle styres er, som en del af renoveringen af 
Vestvolden, blevet fritlagt. 

De tyske anlæg under 1. verdenskrig 
Selvom disse anlæg egentlig er bygget som 
en del af det tyske forsvar, ligger de i dag i 
Danmark. Langs hele den daværende græn-
se byggede tyskerne en række bunkers, der 
var beregnet på at forsvare den sydlige del af 
Jylland. Efter genforeningen i 1920 kunne an-
lægget ikke bruges som en del af det danske 
forsvar, da det nu lå et stykke oppe i Jylland. 
En del af de, stadig eksisterende bunkeran-
læg, forsøges bevaret som en del af historien 
omkring 1. verdenskrig og den daværende 
grænse. 

De tyske befæstningsanlæg fra 2. verdens-
krig 
Det mest synlige sammenhængende bunke-
ranlæg i Danmark er det tyske byggeri ved 
Vestkysten. Et byggeri, som danskerne siden 
1945, har haft et meget blandet forhold til. 
Vi har elsket at hade det, men alligevel har 
danskerne gennem en længere årrække fået 
et mere nuanceret billede på byggeriet. Et 
billede hvor diskussionen har flyttet sig mod 
en debat om, hvad byggeriet kan bruges til, 
når det nu ikke er muligt at fjerne. Det er 
blevet en uudslettelig del af den danske hi-
storie. I den forbindelse skal byggeriet langs 
Vestkysten ikke ses som noget, der udeluk-
kende vedrører Danmark, men som en del 
af et større anlæg langs hele den europæiske 
kyst. Et samlet anlæg, der skulle forhindre 
en allieret landgang. Et anlæg, der begyndte 
i Norge og sluttede i Spanien. Det tyske byg-
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geri omfattede dog ikke alene bunkerne på 
vestkysten, men også byggerier længere inde i 
landet. Det drejer sig om anlæg, der har været 
brugt til støjsendere, radarer og rullebaner i 
forbindelse med flyvepladser. I området ved, 
den nu nedlagte, Flyvestation Vandel kan 
man møde nogle meget brede veje, når man 
tager på skovtur. Veje, der normalt ikke er så 
brede i den slags områder, men alene fordi 
det er tidligere rullebaner.

De samme muligheder for at finde rester af 
krigen, findes placeret andre steder i Dan-
mark. Det største byggeri, udenfor vestky-
sten, findes i skovene omkring Silkeborg. I 
1943 flyttede det tyske militære hovedkvarter 
fra København til Silkeborg Bad. Her blev 
der opført 12 store bunkeranlæg og 30 min-
dre militære anlæg. Når det drejer sig om 
vestkystbyggeriet, vil der primært være to 
anlæg, der har interesse. Tirpitz-stillingen 
ved Blåvand og Hanstholmfæstningen. Beg-
ge meget store anlæg. Anlægget ved Blåvand 
blev påbegyndt i 1944 og nåede aldrig at blive 
afsluttet. Det modsatte gjaldt for anlægget i 
Hanstholm, der sammen med et tilsvarende 
i Norge, kunne dække hele indsejlingen til 
Skagerrak. 

Den kolde krig 
Da det militære beredskab skulle genopbyg-
ges efter 2. verdenskrig, stod Danmark i en 
ny udenrigs- og forsvarsmæssig situation. 
Skulle man fortsætte som neutral stat eller 
skulle man vælge at indgå i en alliance? Der 
foregik en række forhandlinger mellem Dan-
mark, Norge og Sverige om et fælles forsvars-
forbund, men stadig som neutrale stater. Da 
modellen viste sig ikke at være mulig, forlod 
først Norge forhandlingerne, og dernæst 
Danmark. Sverige ville forblive neutrale. 

Danmark og Norge gik efter at blive medlem-
mer af NATO, der blev oprettet i 1949. Kravet 
for medlemskab var, at de enkelte stater var 
villige til at opbygge et større forsvar. ”Hvad 

skal det nytte-politikken” måtte lægges på 
hylden. Efter en række forsvarsdiskussioner i 
Folke- og Landsting i 1950, blev det besluttet, 
at der skulle bygges en række forsvarsanlæg 
i Danmark. Finansieringen kom gennem 
en særbevilling på 300 mio. kroner. De to 
største blev Stevns- og Langelandsfortet. En 
del af baggrunden for forterne, der allerede 
ved deres anlæggelse var en gammeldags 
forsvarsmetode, var blandt andet at man 
ikke kunne få leveret de raketbatterier, man 
ønskede sig. Inden byggeriet blev sat i gang, 
havde både briter og amerikanere advaret 
mod forterne, men man var jo ikke villig til 
at levere raketterne. Byggeriet af Langelands-
fortet blev vedtaget den 14. marts 1952, og 
allerede den 22. gik arbejdet i gang. 15. sep-
tember året efter kunne flaget sættes, da fortet 
blev operativt. 

Byggeriet på Langeland kom til at omfatte 14 
bunkers, hvoraf de fire var kanonstillinger 
med 150 mm. kanoner. Den centrale bunker 
på fortet var operationsbunkeren, hvorfra 
alt under en krig skulle ledes. Fra fortet blev 
taget i brug og frem til lukningen i 1993, var 
denne bunker bemandet døgnet rundt. Selv-
om der var strøget kommando på Vestvolden 
i 1920, var den ikke helt forsvundet ud af den 
danske forsvarspolitik. 

I 1954 åbnede Ejbybunkeren, der i tilfælde 
af en krig, ville styre luftforsvaret af Køben-
havn. Missilerne, der skulle sikre København 
var placeret i Sigerslev, ved Stevns Fyr og på 
Stevnsfortet. Ejbybunkeren var døgnbeman-
det ligesom de missilbaser, der skulle sikre 
København. 

Heller ikke den civile del blev glemt under 
den kolde krig. Som de militære anlæg, har 
den del, der vedrørte den almindelige dan-
sker, været forsøgt skjult, nogle med større 
held end andre. For at sikre den civile befolk-
ning vedtog Folketinget i 1959 ”Loven om 
det civile forsvar”. Loven skulle sikre, så vidt 
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det var muligt, at de nødvendige ressourcer 
i Danmark var til stede. Allerede før loven 
blev vedtaget, var der i 1958 blevet bygget en 
bunker under Christiansborg, hvorfra landet 
kunne ledes. Bunkeren havde plads til cirka 
100 mand. Efter Kommunalreformen i 1970, 
skulle hver kommune oprette en kommando-
central, hvorfra det var muligt at lede kom-
munen. Som et eksempel på, hvordan den 
kolde krig tog sig ud på det lokale plan, kan 
nævnes, at der under det nuværende bered-
skab i Lolland og Guldborgsund er en kom-
mandocentral, mens der frem til den seneste 
kommunalreform, da kommunerne på Lol-
land blev lagt sammen, var otte. 

Den sidste blev bygget i slutningen af 
1980’erne i Stubbekøbing. I en kommune som 
Maribo med 12.000 indbyggere, var det sam-
lede civile beredskab på lidt over 300 mand, 
heraf var de omkring 180 værnepligtige. Et 
af de mest spektakulære anlæg ligger i Rold 
Skov. Regan 2, stedet hvor Kongehuset og 
dele af regeringen skulle flyttes til i forbindel-
se med et ødelæggende angreb. 60 meter un-
der jorden blev der i 1963-68 anlagt et 5500 
kvadratmeter stort anlæg, hvor der var 150 
rum med plads til cirka 350 personer. I alt 
består Regan 2 af omkring to kilometer gan-
ge. Det første forslag til byggeriet kom i 1951, 
hvorefter de første undersøgelser blev sat i 
værk. Næste gang anlægget på tale var i 1958, 
samtidig med anlægget ved Christiansborg, 
men heller ikke denne gang vandt forslaget 
genklang. Tre år senere blev det så endeligt 
vedtaget at byggeriet skulle sættes i gang. Re-
gan 2 var planlagt til at rumme forsyninger til 
cirka en måned. Bemandingen ville ikke ude-
lukkende bestå af personer, der skulle lede 
landet, men også teknisk personale og jour-
nalister fra DR, der ville skulle viderebringe 
oplysninger fra et radiostudie i bunkeren. De 
embedsmænd, der var en del af bemandingen 
skulle, når der blev anmodet om det, godken-
de de forskellige nødvendige tiltag der foregik 
på overfladen. Det ville blandt andet betyde, 

hvilke civile anlæg som broer og lignende, 
der skulle ødelægges, om fremmede styrker 
måtte komme til Danmark og hvilke våben, 
der måtte anvendes - i sidste ende a-våben! 
Da Regan Vest var beregnet til den civile le-
delse, blev der tæt på opført en bunker til den 
militære ledelse, der kunne rumme omkring 
400 personer og styre ledelsen af Danmark, 
det nordtyske område og Østersøen. Den 
militære bunker var bemandet døgnet rundt. 
I dag er denne bunker lukket og alle anlæg 
over jorden er fjernet. 

Og hvordan ser det så ud i 2022? 
Som nævnt i indledningen skrives denne 
artikel ud fra en anden præmis end den 
oprindeligt var tænkt. Krigen i Ukraine har 
rykket debatten om beskyttelsen af den dan-
ske civilbefolkning fra glemsel til en del af 
dagligdagen. Hvor mange sikringsanlæg er 
der til stede i de enkelte kommuner? Ved 
myndighederne, hvor de ligger? Er det nød-
vendige udstyr til stede? Pludseligt dukker 
spørgsmålene op – spørgsmål, som ikke har 
været en del af dagligdagen siden afslutnin-
gen af den kolde krig. De kommunale kom-
mandocentraler er lukkede, eller kommet til 
at dække over større områder i forbindelse 
med sammenslutning af beredskaber. De er 
heller ikke længere indrettet efter en krigslig-
nende situation. De områder, der var udpeget 
til civilbeskyttelse, er ikke opgjort gennem en 
længere årrække, og mange steder ved man 
ikke, om det nødvendige udstyr er til stede.
I 2018 udsendte de svenske myndigheder 
folderen” Om krisen eller krigen kommer”. 
En folder, der tidligere var blevet udsendt, 
men de sidste cirka 40 år var der ikke kom-
met en ny version. De danske myndigheder 
havde i 1962 udsendt ”Hvis krigen kommer” 
og ”Om at overleve i 1983”. Begge hæfter blev 
kritiseret for at indholdet på ingen måder var 
realistiske i forbindelse med de forhold, der 
ville være gældende under en eventuel krig. 
Hæfterne skulle, i følge Iben Bjørnsson, ses 
som statens mulighed for at styre befolknin-
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gen i tilfælde af en krise. Hun sammenligner 
i artiklen ”Kold krig og coronakrise: Regerin-
ger vil redde samfund og sig selv med social 
kontrol”, det seneste eksempel på, hvordan vi 
for alvor har set, hvordan staten vil styre ind-
byggerne i Danmark i tilfælde af en katastro-
fe. Hvad Iben Bjørnsson ikke kunne forudse 
var, at coronakrisen ret hurtigt fortsatte over 
i krigen i Ukraine, og regeringen endnu en 
gang blev presset til at forholde sig til en ny 
sikkerhedspolitisk situation. Og hvor står vi 
så i dag, når det kommer til det civile bered-
skab. Et beredskab som ingen har et fuld-
stændigt overblik over, og som med sikker-
hed ikke lever op til de krav, der blev stillet 
i 1959. Hvordan det ser ud for den militære 
del, der er i drift, er det naturligvis umuligt at 
svare på.

Undervisningstilbud 
Men hvorfor overhovedet dette udgangs-
punkt? Fordi beton gennem de sidste om-
kring 150 år har været det vigtigste byggema-
teriale i forsvarsmæssig henseende. Herunder 
vil der være en kort oversigt over, de steder, 
som det er muligt at besøge i undervisnings-
sammenhæng. På Garderhøjfortet findes 
både en undervisningsafdeling og selve an-
lægget er let at komme til. Samme sted findes 

de faciliteter, der knytter sig til Ejbybunkeren. 
Angående 1. verdenskrig er det muligt at 
komme til en række af de renoverede bun-
kere i anlægget, og de fleste steder er der 
beskrivelser af de funktioner, som anlægget 
har haft. Adgangen til bunkerne i Silkeborg 
er sikret gennem en forening, men Natursty-
relsen har desuden udarbejdet en guide til 
at finde rundt mellem de mange anlæg. For 
langt de fleste af bunkerne gælder det, at der 
er fri adgang. Anlæggene ved vestkysten er 
begge åbnet som museer, og der er her til-
knyttet undervisningstilbud. Yderlige åbner 
i maj 2022 museet ”Flugt”, der omhandler de 
tyske flygtninge efter 2. verdenskrig, og den 
behandling de fik under deres ophold i Dan-
mark fra 1945 og frem. 

Angående Regan Vest åbner det som muse-
um i løbet af 2022. For læreren, der er mere 
interesseret, eller mener, at eleverne skal 
gøres interesserede, er der udgivet undervis-
ningsbogen ”Den kolde krig og Regan Vest”. 
Desværre er udvalget af film, hvor bunkers 
spiller en afgørende rolle et sjældent syn. 
Men det er muligt at finde film, hvor bunkers 
spiller en rolle, fx Der Untergang.

Så god fornøjelse med det grå guld. 
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