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Globalisering og valg af indhold 
Jens Aage Poulsen 
Lektor ved University College Lillebælt, læreruddannelsen i Jelling 
(art. i Historie & Samfundsfag 3/2011) 
 
Skolefag er ikke vigtige i sig selv. Eleverne undervises jo ikke i historie for at uddanne dem til historikere 
som erhverv. Fagene er redskaber eller midler i form af kundskaber, færdigheder og holdninger, der alene 
har deres berettigelse, når de kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål. Her udtrykkes samfundets 
sigte med at holde skole, som dels er at styrke elevernes alsidige udvikling, og dels at de bliver nyttige 
samfundsborgere. 
 
I den sammenhæng kan skolefaget historie legitimeres på forskellig vis. Overordnet må undervisningen 
sigte på, at eleverne tilegner sig kompetencer til at orientere sig i tid, ”bagud”, ”fremad” og i ”samtiden”. 
Undervisningen må tilrettelægges, så eleverne styrker deres forudsætninger for at analysere, fortolke og 
skabe meningsfulde forklaringer på, hvorfor det er blevet, som det nu er. Dvs. de må tilegne sig viden om 
historiske kontinuitets- og forandringsprocesser. Denne indsigt skal de bruge til at forstå og forholde sig 
deres egen tid og livsverden og til at tage bestik af deres fremtidsmuligheder. I fagformålet står der, at 
undervisningen skal styrke elevernes ”*…+ forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge 
denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv” og senere i fagformålet som ”historisk 
bevidsthed”(Undervisningsministeriet 2003: 3). Historieundervisningens rolle mht. at skabe ”nyttige 
samfundsborgere” er bl.a. den politisk dannelse – herunder at fremme elevernes samfundsmæssige 
solidaritet eller sammenhængsforståelse, som tidligere undervisningsminister Bertel Haarder har udtrykt 
det. 
 
Det stiller en række krav til undervisningens tilrettelæggelse. I denne artikel begrænser jeg mig til valg af 
fagligt indhold. Som skolefag er historie et barn af nationalstaten. Og i de fleste lande var det 
historieundervisningens opgave at legitimere og fremme loyaliteten over for staten, territoriet og folket 
(nationen). Undervisningens indhold fokuserede derfor på statsmagtens, samfundets og nationens historie 
– ofte med vægt på fortællinger, der mere eller mindre idylliseret betonede det nationale fællesskabs og 
sammenholds betydning for at staten, samfundet og nationen, når der ”udefra” kom store problemet. 
Tænk fx på grundfortællingen om besættelsestiden, som den blev præsenteret i ældre læremidler. 
 
Nationalstaterne er ikke døde, som nogen forudsagde – og måske håbede – for 15-20 år siden. Men de 
udgør ikke den politiske, økonomiske, kulturelle og sociale enhed, som de gjorde tidligere. På godt og ondt 
foregår mere og mere på disse områder på tværs af og ofte uafhængigt af nationalstaterne. Til at betegne 
disse processer har man siden slutningen af 1980’erne brugt begrebet globalisering. Det må skolefagets 
aktører besinde sig på. Hvis læreplaner, læremidler og lærerne udelukkende henter indholdet fra 
Danmarkshistorien og kun sigter på at videreformidle nationale fortællinger, vil faget ud fra ovenstående 
miste sin berettigelse – og udgå af fagrækken, som latin gjorde det for nogle årtier siden.  
 
I denne artikel skitserer jeg, hvordan nationalstaten blev en væsentlig kategori og måde at udvælge og 
kategorisere ”stoffet” - fortællingerne om fortiden – i historieundervisningen. Og hvordan den udviklede sig 
til en sejlivet tradition, der nødvendigvis må brydes i en stadig mere globaliseret verden. 
 

Nationalstaten som ramme 
 
Historie blev et skemalagt fag med det såkaldte Sthyr’ske Cirkulære fra 1900. Det var en periode præget af 
nationsopbygning og opfattelsen af, at det nationale fællesskab – eller kollektive identitet - rangerede over 
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alle andre så som klasse, køn og erhverv. I cirkulæret udtrykkes denne intention klart: ”At fremhjælpe en 
sund og kraftig Fantasi i Forbindelse med en varm og levende Følelse, særlig for vort Folk og Land, er 
Historieundervisningens opgave.” Og så var de historiske fortællinger også moralsk dannede/opdragende, 
”*…+ der henvende sig til Børnenes sædelige Værdsættelse og indvirke tilskyndende på deres Villie”. 
 
Tidens undervisning og læremidler lagde op til - og brugte – et ”vi” som en kollektiv betegnelse for alle 
danskere – uanset social og økonomisk status. Eleverne lærte fx, at de første mennesker, som kom til 
Danmark, var rensdyrjægerne. Danmark var så at sige fra begyndelsen en nationalstatslig enhed, hvor (som 
regel) gode og kloge konger havde ført land og folk frelst gennem dårlige tider og skabt fremgang og bedre 
kår for alle. I folkeskolens historieundervisning (dengang syv års undervisningspligt) hørte eleverne som 
regel kun om andre stater og samfund, når ”vi” havde været i krig med ”dem”.   
 
Det Sthyr’ske Cirkulære blev i 1920’erne og 1930’erne kritiseret for at fremme nationalisme og understøtte 
fjendebilleder. Det førte dog ikke til grundlæggende ændringer i nye fagformål og læremidler før Den Blå 
Betænkning fra 1960. I forhold til de foregående læreplaner var det iøjnefaldende, hvor meget fagformålet 
fokuserede på det internationale. Faktisk udgør det mere end halvdelen af teksten. Det må ses som en 
konsekvens af, at Danmark efter krigen politisk og økonomisk blev involveret i omverdenen med 
medlemskabet af FN i 1945, OEEC i 1948 og Nato i 1949. Historieundervisningen skulle således lægge op til, 
”*…+ at betragte problemerne ud fra synspunktet ligeberettigelse mellem folkeslagene” og ”*…+ at løse 
menneskehedens fælles problemer i et godt og fordrageligt internationalt samarbejde” 
(Undervisningsministeriet 1960: 118). Med denne betoning af ”folkeslag” og ”menneskehedens fælles 
problemer” kunne man forvente, at der blev brug for andre kategorier end nationalstaten. Men det var ikke 
tilfældet – i hvert fald ikke, hvis eleverne kun gik i skole i de syv år, som undervisningspligten varede. Ifølge 
læreplanens kortfattede – men hverken fagligt eller didaktisk begrundede - angivelse af indhold var der tale 
om en klassetrinsfastlagt kronologisk gennemgang med hovedvægten på Danmarkshistorien og med udblik 
til samtidige verdenshistoriske begivenheder, hvor man i 3. klasse startede med oldtiden: ”Danmark i 
stenalder, bronzealder og jernalder *…+ ”(og) udvalgte emner inden for oldtidens Middelhavskulturer” for 
så i 7. klasse at undervise i ”Danmark fra 1914 til nutiden *…+ (med) udblik f.eks. til de to verdenskrige, 
Sovjetunionen, Vesteuropa, U.S.A., nazismen, kolonilandenes rejsning, FNs virke” (Undervisningsministeriet 
1960: 118).   
 
Nationalstatskategorierne anvendes i vid udstrækning i såvel videnskabsfaget som skolefaget. Som 
eksempler kan nævnes: Jørgen Jensens værk Danmarks Oldtid fra begyndelsen af 00’erne, Aarhus 
Universitets webportal Danmarkshistorien.dk, og som læremiddel findes Clio Onlines danskhistorie.dk. 
Nationalstatskategorierne blev også anvendt i signalementet af faget læreplanen Fælles Mål fra 2004. I 
Fælles Mål 2009 er kategorien efter krav fra Dansk Folkeparti blevet rykket op i fagformålet stk 1: 
”Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie” (Undervisningsministeriet 
2009: 3). Også selv om Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen i sin rapport (Undervisningsministeriet 
2006) havde anbefalet ”*…+ at kulturmøder, dvs. sammenhænge mellem nationale og globale aspekter af 
historien kan vægtes mere, og at også de yngste elever bør 
præsenteres for historiske begivenheder, som geografisk ligger fjernt fra deres egen 
hverdag” (Undervisningsministeriet 2006: 10). 
 
Opfattelsen af, at historiefaget vigtigste opgave er at formidle Danmarkshistorie og viderebringe (den) 
dansk kulturarv, er rodfæstet. Historikeren Anders Holm Thomsen formulerede det i sin debatbog, der var 
stærkt kritisk over for læreplan, der senere fik betegnelsen Fælles Mål 2009. Thomsen mente, at 
skolefagets hovedfokus skulle være ”generationers kulturarv” og fremme elevernes oplevelse af 
tilhørsforhold til Danmarkshistorien. (Thomsen 2008: 84).  
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Andre kriterier 
 
En udfordring i historieundervisningen er, at der er alt for meget historie, der kan vælges. Spørgsmålet er, 
hvad er særligt betydningsfuldt og samtidigt kan medvirke til at opfylde fagets – og dermed folkeskolens - 
formål? Den britiske historiedidaktiker Christine Counsell (Counsell 2004) har formuleret, hvad hun omtaler 
som en R-model, fordi de fem kriterier for indholdsvalg begynder med R:  

 Remarkable: være bemærkelsesværdig dengang og/eller siden 

 Remembered: være husket, dvs. en del af den kollektive erindring, kulturarv osv.  

 Resulted in change: have ført brud eller fik væsentlige konsekvenser på kortere eller længere sigt 

 Resonant: have ”klangbund”, rumme muligheder for analogier, dvs. at forbinde hændelsesforløb, 
sammenhænge, situationer på tværs af tid og rum 

 Revealing: belyse aspekter af fænomener fra nutiden. Indholdet skal altså knyttes til elevernes 
livsverden, og give dem mulighed for at kvalificere deres forståelse af nutiden – og deres 
fremtidsforventninger. 

 
Jeg er sikker på, at alle læsere af nærværende tidsskrift har flere eksempler på emner og temaer – og 
hvordan de kan tilrettelægges, så de både opfylder de fem kriterier og ikke er begrænset til 
Danmarkshistorie. 
 
At bruge nationalstaten som princip for udvælgelse af og til at skabe orden i skolefagets indhold har 
fungeret i mere end 100 år, så hvorfor ikke bare fortsætte med at tale om Danmarkshistorie? Det kan der 
gives flere grunde til, bl.a.: At betegnelsen ’Danmark’ langt fra entydig. Accepteres den nationale fortælling 
(eller rettere myte) om at riget/staten blev etableret under Harald Blåtand, er det i tid først fra sidste del af 
900-tallet. For det andet er rigets grænser som bekendt ændret mange gange i tidens løb. For det tredje er 
det næppe mere end 2-300 år siden, at befolkningen i sin helhed begyndte at opleve sig som tilhørende det 
samme fællesskab. For det fjerde har landet og dets indbyggere aldrig levet isoleret og udviklet deres helt 
egen kultur og identitet, som 1800-tallets fædrelandssange – eksempelvis Langt højere bjerge – kan give 
indtryk af. Siden bronzealderen har der været kontakter – fredelige som ufredelige – med omverdenen, og 
hvad der betegnes som dansk kultur er et resultat af kulturmøder og –sammenstød gennem tusinder af år. 
 
I 1985 – for mere end 25 år siden – problematiserede den amerikansk histories Grand Old Man William 
McNeill (f. 1915) historikernes brug af nationalstaten som ramme. Han hævede, at i en stadig mere 
globaliseret verden var det nødvendigt at udvikle, hvad han selv kaldte økumenisk (ecumenical) 
verdenshistorie, ”*…+ med masser af plads til menneskelig mangfoldighed i al dens kompleksitet” (McNeill 
1986: 7). 
 
Hvis man vil realisere McNeills ide i tilrettelæggelsen af historieundervisningen, kan Wolfgang Klafkis 
epoketyiske nøgleproblemer anvendes som inspiration og ”filter” til udvælgelse af stof til emner og temaer 
med problemstillinger: 

 Spørgsmålet om fred i verden 

 Spørgsmålet om nationalitet (særlig kultur) i relation til det internationale, globale (interkulturalitet) 

 Miljøproblemet. Bæredygtighed. 

 Befolkningstilvækst 

 Spørgsmålet om den samfundsskabte ulighed (mellem sociale klasser og lag, mænd og kvinder, 
inkluderede og ekskluderede osv.) 

 Forholdet mellem ilande og ulande 

 Udfordringer og muligheder ved ny teknologi 

 Spændingsfeltet mellem individuel lykke og mellemmenneskeligt ansvar 
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 Meningsspørgsmålet – mellem individuel identitetsdannelse og etiske og religiøse 
orienteringsproblemer (Graf 2004: 39) 

 
Blot nøgleproblemet om ’lykke og mellemmenneskeligt ansvar’ kan give indhold til flere 
nationalstatsoverskridende historiske emner/temaer. En anden mulighed er at vælge indhold ud fra 
grundlæggende og eviggyldige tilværelsesspørgsmål eller fællesmenneskelige eksistenstemaer. Et tema i 
historie kan fx tilrettelægges ud tematikker som: 

 Betydningsfulde/magtfulde personer (fx børns relation til voksne) 

 Sig selv og andre som kønsvæsener, dvs. det mandlige/det kvindelige 

 Krav og modstand fra naturen, sig selv og andre 

 At være med i et fællesskab og at være ansvarlig for andres liv og lykke 

 Egen og andres individuelle eksistens (liv og død) 

 Hvad der er godt/ondt - det gode/det onde  

 Forvirring og kaos. 

 Nødvendigheden af mening og sammenhæng. 
 
Selv om begrebet globalisering først har vundet indpas i de sidste par årtier, er globaliseringen historisk set 
jo en gammel sag. Nogle historikere taler om flere ”bølger” af globalisering, fx kolonialisme i efter 1500, 
imperialismen efter 1850 og så den aktuelle fra 1980’erne. Historikeren Peter N. Stearns (Stearns 2010) 
fastsætter tiden efter år 1000 som ”globaliserings fødsel”. Der er således rigeligt at tage fat på. Til sidst 
nogle få eksempler på emner og temaer, hvor nationalstaten ikke er den dominerende kategori, og som 
kan tilrettelægges, så de opfylder Counsells R-model – og relevante trinmål i læreplanen. 
 

 Hvordan globaliseringen har ændret måltidskulturen (mad, drikkevarer, spisevaner). 

 Krig 

 Revolutioner 

 Sundhed, sygdom, behandling 

 Migration (udvandring, indvandring) 

 Sport 

 Barndom (børnearbejde) 
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