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Historisk identitet,
bevidsthed og
viden
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The past is not dead.
It is not even Past [Yet].
Wiltiam Faulkner i'Requiem for a Nun'

i

Når det dernæst hed-

Historie er almindeligvis en integreret

det lysner

del af menneskers livsverden og dagligdag. Det kan illustreres med tre eksem-

blev lagt«, lignes arbejderne med en

pler.

skrev U.P. OverbY, da kendt
som 'de fattiges digter', teksten ttl Sociølisternes March - en sang, der har været
i brug i næsten r5o år. I den spiller me-

I r87r

taforer en helt afgøtende rolle, idet de
kommunikativt skaber en mental kobling mellem et billede - med tilhørende følelser, associationer, ideer
billedet overføres På.

I

-

og det,

sangens indledning ses fremkomsten af en ny tidsepoke som en løflerig
solopgang: >>Snart dages det Brødre,

Øst<<.

der: >>Aartusinders Aag paa

vor Nakke

flok trækdyr, der viljeløst udfører de
herskendes bud. Med den afrundende
pointe: »En Bygning vi rejser til Skærm
i vor Nød.., gøres arbejdernes samfundsomdannede projekt nærværende ved at
ligne det med at bygge et ni't og trygt
hjemsted.
Samtidsanalysen står i centrum i Sociølisternes Mørch,men kobles både til en
fortidstolkning om arbejdernes under-

trykkelse og til en fremtidsforventning
om en omdannelse af den bestående
samfundsorden. Det fortidige, nutidige
Historisk identitet, bevidsthed og
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$tr §arff e &autctrc.

siske forestilling
læremester, idet
tid giver en indsl
og løfte mig en F
Den 29. augu

nister Anders

Fc

på Søværnets OfI
anledning af 6o-i
røret i t943. Sla

den konlcrete ha

lige uden for

sk
rr
i
dag
gældende
Det lykkedes [t

få

sænket løng! ho

flAde...

Begl,venher

mærket hos de a.llt

orn øt sænkninget
En
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fremadrettet-indgribende historiebru g, Den da nske Lanterne'

og fremtidige sammenflettes

til et hand-

lingsprogram gennem den mobiliserende parole »Til Arbefdet! Liv eller -nøi!"
Sangen kunne dermed være med til at
udstyre dansk arbeiderbevægelse med
en historisk identitet og bevidsthed'
I forsommeren rgrT færdigskrev

den
feppe Aakiæt Historiens Søwg, så
juni'
kunne synges Grundlovsdag d' 5'
Også i Aakjærs Histonens Søn'g bliver
det fortidlge, nutidige og fremtidige flettet sammen, det sker dog ikke - som i
SociøIistemes March * ved at opstille et
fremadrettet handlingsPro gram'
Brug af metaforer står som Sociølistarnes Marchhelti centrum. I de to føt'

i

ste vers af Historiøws Søng fremlægges
en fortidstolkning. Historie lignes bl'a'
med en btønd', hvorfra det livgivende
vand hentes op: >>Som dybest Brønd gir
altid klarest Vand [...] saa styrkes Slæg-
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tens Marv hos Barn og Mand<'. Historie
lignes også med et gammelt granvoksent træ: >>læg Øretydmygt til dens Rod
forneden: Aarfusind toner op i Graad og
Sang<<. I tredie vers findes samtidsanalysen: >>Du Pusling-Land, som hygger sig
i Smug, mens hele Verden brænder om
din Vugge«, og fremtidsvisionen oprulog sidste vers: >'Da staar den
les i

fierde

ny Tids Bonde Paa sin Toft«.
Hvor Socr.ølistemes Mørch ville forlene arbejderne med en klasseidentitet

og -bevidsthed, vil Histoiens Søng arti'
kulere, hvad det vil sige at høre hiemme
i et dansk-nationalt og kristent folkefællesskab. Her fremstilles det danske folk,
hvis bærende lag er bønderne, som 6n

stor sammenhængende slægt: >>Hvert
skimlet Skrift, hver s§oldet Alterbog
har gjemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade<<. Aakiær gør tillige brug af den klas'

forbedre Dønrnørk

Dernæst brug
mussen det mes

gør med samar
besættelsen, og t
hvad han kaldte ,

august 1943,,:
Vi [rnd] også'

se,r

forsvøre [vore v
ti, menneskerettigl
od.ds. Selv nål det
ogførlige beslutnir'

a.t

og Danmarkshist
Synspunktet b
følgende debat:
For rnig er væru
bøgeskuendø opgør

yderst relwønt at
der Bssættelsen, D
de

Kig-

rnen rnøs

rettet. (lyllands'P<
Det faldt histr

Fogh Rasmussen
en fortidsfortolkr

cfitc.
t#ilØ.

siske forestilling om historie som livets
læremester, idet bevidsthed om ens fortid giver en indsigt i »hvad Vei ieg drog
og løfte mig en Flig af Livets Gaade"'

Den 29. august zoo3 holdt statsmi'
nister Anders Fogh Rasmussen en tale
på Søværnets Officersskole på Holmen i
anledning af 5o'årsdagen for august-op'
røret i 1943. Statsministeren tog afsæt

den konkrete handling, der fandt sted
lige uden for skolens vinduer den pågældende dagrr943:
Det lykkedes [de danske søfficerer] øt
øf den d'ønske
få, sænket løngtr hoved.pørten
i D ønrnørk blev be'
flå.de ... Begiv enhed.erne

rnærket hos d.e allierede. Der er ingen tvivl
orn øt sænkningen øf fldd'en bid'rog til øt
hos d'ern'
forbedre Dønruarks orndørnrne

;Mand«. Historie
rmmelt granvoknygt til dens Rod
ner op i Graad og
les samtidsanaly[, som hygger sig
:den brænder om

Dernæst brugte Anders Fogh Rasmussen det meste af sin tale til et opgør med samarbeidspolitikken under
besættelsen, og til slut udmøntede han,
hvad han kaldte >>læresætningen fra z9'
august r941.<i
Vr.

[me]

ogs& selv yde et

aktivt bid'røg til

at forsvøre [vore værdier, frihed, demokrø'

rs: >>Da staar den

menneskerettighederl. agså' imod svære
od.d.s. SeLv nå.r d.er skøl' træffes upopuløre
b e sl.utninger. ( B efriels enr 9 4 5' dk
og

Ioft".

og Danmarkshistorien.dk)

lsvisionen oprul-

\4.ørch

n

vtlle forle'

klasseidentitet

;toiens Søng arlt'
: at høre hjemme
kristent folkefæls det danske folk,
anderne, som 6n

[e slægt

>>Hvert

§oldet Alterbog
ægtens Ve og Va-

brug af den klas-

ti,

farlige

Synspunktet blev uddybet i den eftertølgende debat:
ior mig er værdidebøtten' ikke noget
bageskuend.e opgør rned enfortid'

[']

til'

Det er

ydirst relevønt øt diskutere Dønma'rk under

Besættelsen, Dønmørk under Den

de Kng
r ettet.

-

kol'

men mestfor øtbruge detfremød'

(lyllands- Posten

o

5. r

o. z o o 3)

Det faldt historikere for brystet, at
Fogh Rasmussen helt åbenlyst koblede
en fortidsfortolkning ti1 en samtidsana-

lyse og et fremadrettet handlingsprogram, men selv gav han følgende svar:
»Vi har alle en pligt til at se kritisk På
historien - for at lære af den".

Historiebevidsthed og
historiebrug
Mennesker er almindeligvis samtidsengagerede og fremadrettede fortidsbrugere, og det må danne afsættet, når der undervises i historie ved almendannende
uddannelser. Der er følgelig stor forskel
på at undewise i historie i grundskolen,

i

gymnasiet og på historiestudiet på et

universitet.

'Historiebevidsthed' og'historiebrug'
er i løbet af de seneste årtier blevet historiedidaktiske nøglebegreber. I Gød's
Historieleksikon (zoor) defineres histo'
riebevidsthed På denne måde:

I enlevet nutid indg&r der s&vel en erin'
d.ret fortid som en forventet fremtid', og hi'
stoiebevidsthed.

et dette sømspil

rnellerrt

og
fortidsfortotkning, nutid.sforst&else

frem'

tidsforventning.

Begrebet blev først anvendt inden
for tysk historiedidaktik i rgToerne i et

fosøgpå at udmønte begreber, der kun'
ne benyttes i analysen af historie såvel
i som uden for skolen. I Hønd'buch der
Geschichtsdidøktik (tglgl havde KarlErnst |eismann defineret det på følgen'
de måde:

Mehr

øls bloJles Wissen oder reines

Inte'

an d.er Geschichtr, umgreifi Geschichtsbewusstsein den Zusømmenhang von Ver'
resse

gøngenheits deutung, G egenw ørtsv er stiin dnis
und. Zukunf.sP er sP ektiv e.

Nordiske historiedidakikkere har ladet sig inspirere af den tilgang og ser
Historisk identitet, bevidsthed og

viden
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historiebevidsthed som et vigtigt kendetegn ved det levede liv. Det er den pragmitiske historieinteresse, som er den
mest fremherskende. Ideen om historie
som livets læremester - på latin 'histo-

ria magistra vitae'

i en pragmatisk

-

udgør selve kernen

historieinteresse og

historiebrug. Fagligt dreier det sig om

et

erindring må

Historiebevidsthedens
arnested
Historiebevidsthed udgøt en forudsætning for at blive funktionsduelige individer og gruppemedlemmer i samfundet'
Den er ikke noget medfødt- Mennesker
må tværtimod tilegne sig en historiebevidsthed gennem langstrakte lærepro-

handlingsteoretisk historiebegreb'
cesser, og den kan følgelig også udvikles,
Mennesker bruger i første række deres
Forklaringen skal
historiebevidsthed fremadrettet til at forfines, kvalificeres.
erindringsforskning'
findes i nutidig
frembringe historisk-sociale processer'
Vi mennesker har ikke kun 6n slags
'making
benævnes
Hvad der på engelsk
men i praksis
history' og på tysk'Geschichte machen ' erindring/hukommelse,
flere beslægtede former, der aktiverer
Den forståelse af historie går på tværs
og netværk i hjernen'
af den normsatte tilgang blandt faghi forskellige dele
korttidshukommelse og flere
storikere. Her har der længe været tra- Vi har en
der danner
dition for at sætte lighedstegn mellem slags langtidshukommelse,
mere varige erindringsspor. Blandt sidst'historie(n)' og 'fortid(en) og dermed benævnte findes der: (i) den perceptuelle
tragte historie som en decideret fortids(at huske syns- og andre sanseindtryk),
videnskab. Her ligger forklaringen på, at
(ii) den procedurale (at huske færdiø§faghistorikere følle, at de var forpligtet
(at huske føtiioffentligt at distancere sig fra Fogh der), (iii) den emotionelle
lelser knynet til bestemte begivenheder/
Rasmussens historiebrug.
forhold), (iv) den semantiske (at huske
Det må imidlertid nævnes, at ikke alle
tal og andre sagforhold), (v)
faghistorikere er af den opfattelse' I sit navne, ord,
den episodiske (at huske begivenheder)
bidrag nl Linjer i dønsk histoneskrivning
og (vi) den autobiografiske erindring (at
Fink ind{rgZ6\ slog historikeren Tioels
huske ens egen livshistorie, hvori der
ledningsvist fast:
som en
I histonen indg&r bdde nutid og fortid, indgår en tilbagelagt fortid såvel
forventet fremtid).
ud ftø nutid'ige begre-.
ford.i fortiden forstås
-ber,
Nutidig erindringsforskning fremog ttutid.en køn møn bødre forstå' med
hæver to sagforhold. Det første er, at vi
d.en ind.sigl., rnøn vinder gennen' stud'iet
husker - i hovedsagen - kun det, der er
øf 'fortitfætde'; men i histonebevidstheden
betydningslagt og har brugsværdi for os
ind.gdr ogsh en frenotidsforestilling'

Og derfor kunne han afslutningsvis
konkludere:
Historien er en stødig debøt ru'el'len't' fot'
tid. og ruutid rned blikket rettet ruod fremtiden.
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alt det, vi har brug for, når vi skal orientere os og handle i dagligdagen' Alt det
andet: 'det overflødige' skrottes løbende,
jf. slagordet: >>Use it or lose it!«' Skete

-

bejdes og blivt
og ændrede lir
Det andet s

kanske PsYkol'
menfattet i Yor
(zoo7\ På der
ction of mem
ture action«. I
idet den bruge

formentlig vil
handlinger for
udfordringer i
arbejde og ha
agency) er san
Den autobi
storiebevidsth'
det nærmeste
beholdt menn
mest komPlek
tager længst ti
tyske psYkoloP
Markowits<

f.

tidskriftet Mi
centrale ved

er

The støge

'

grøphicøl rner,
individuøl Per:
øccordingto th
he or she høs c
future ønd Pe

bøckwørds in t
Det afgører
hed er oParb
at kunne tage

kan også kak
at kunne gen
er, og det for
håndtere sam

til med

digt, nutidigt

ubrugbare indtryk og informationer' Vor

sammenhæn,

det ikke, ville vore hjerner sande

hedens
udgør en forudsæt<tionsduelige indivi-

:mmer

i samfundet.

nedfødt. Mennesker
re sig en historiebe-

rngstrakte læreproIgelig også udvikles,
. Forklaringen skal
lringsforskning.
r ikke kun 6n slags
:lse, men i praksis
:mer, der aktiverer
netværk i hjernen.
Lkommelse og flere
rmelse, der danner
lsspor. Blandt sidst-

i) den perceptuelle
ndre sanseindtryk),

huske færdighernelle (at huske fømte begivenheder/

(at

nantiske (at huske
1re sagforhold), (v)
rske begivenheder)

fiske erindring (at
historie, hvori der
fortid såvel som en

;sforskning fremDet første er, at vi

- kun det, der er
'brugsværdi for os

n

rr,

når vi skal orien-

rgligdagen.

Alt det

:'skottes løbende,
or lose it!«. Skete
mer sande til med
nformationer. Vor

erindring må derfor ti1 stadighed bearbejdes og bliver dermed tilpasset til nye
og ændrede livsvilkår'
Det andet sagforhold har den amerikanske psykolog Katherine Nelson sam-

menfattet i Young Minds in Sociøl Worlds
(zoofl på denne måde: »the basic fun-

ction of memory is preparation for future action<<. Erindring er fremadrettet,
idet den bruges ti1 at foregribe, hvad der
formentlig vil ske, når vi gennem vore
handlinger forsøget at håndtere alskens
udfordringer i dagligdagen. Erindringsarbejde og handleformåen (på engelsk:
agency) er samhørende begreber.
Den autobiografiske erindring er historiebevidsthedens arnested' Den er på
det nærmeste artsspecifik - en form forbeholdt mennesker, og den er både den
mest komplekse, der findes, og den, det
tager længst tid at udvilde og mestre' De
tyske psykologer Harald Welzer og Hans

Markowitsch fremhævede i zoo5 i
tidskriftet Memory følgende som det
centrale ved en autobiografisk erindring:
The støge of fully developed øutobiogrøphicøl rnernory is øttøined when the

|.

ind.ivi d.ua.l p erson cøn ctøssify inforrnøtion
øccordingto the ternpora.l. d'imension, when
he or she høs a concept of the past ønd' the

future ønd performs 'mentøl tirue

trøvel)

bøckwørds in time ørud ptospectively'

Det afgørende ved en historiebevidsthed er oparbeidelsen af færdigheden i
at kunne tage på mentale tidsreiser' Det
kan også kaldes scenariekompetence at kunne gennemspille mulige scenarier, og det fordrer, at vi er i stand til at

håndtere samspillet mellem

digt, nutidigt og fremtidigt
sammenhænge.

nCIget

i

forti-

specifikke

Mennesker bruger deres historiebevidsthed, både når vi gennem vore handlinger søger at gribe ind for at forme og
retningsbestemme historisk-sociale processer (:> making history), og når vi skal
forstå og forklare, hvordan mennesker
tidligere har handlet, og hvad der blev
udkommet heraf 1=> studying history)'

begge tilfælde beskæftiger vi os
med det at handle i tid og rum' I begge
fordrer det oparbejdelse afindsigt i forholdet mellem (i) de foreliggende rammebetingelser for et bestemt handlingskompleks (natur- og kulturforhold), (ii)
de planlagte og udførte handlinger og
(iii) de faktiske virkninger af de gen-

I

nemførte handlinger.

Historiebevidsthedens
brugsfunktioner
Mennesker bruger deres

historiebevidsthed i forskellige sammenhænge og
til flere formål. Den udfylder i praksis
flere brugsfunktioner- Den vigtigste er

at oparbeide en handleformåen

-

det,

mennesker udnytter, når de vil opretholde en status quo eller ændre ved tingenes tilstand. Den pragmatiske brug stod
i centrum i Overbys Sociølisternes Mørch',
hvor den hidtidige tilstand (arbeidernes
udbytning og underrrykkelse) blev søgt
ændret ved kollektiv mobilisering af arbejderklassen. Samme indsigt udmøntede den britiske historiker E.P' Thompson i The Møking of the English Working
Cløss $963) På denne måde:
The agency of theworkingpeople [is]the
to which they contibuted' by consci'

d.egree
ous

ffirts

to the ruøking of history'

En anden brugsfunltion er den idenHistorisk identitet, bevidsthed og

viden 13

titetsdannende. Det er ved at etablere
identiteter, at der kan skabes sammenhæng mellem det fortidige, nutidige og
fremtidige i folks individuelle/kollektive
livshistorier, og dermed opnår de tillige
en følelse af at være den samme trods de
pågående forandringer.
Det blev flot foldet ud i Aakjærs Hisioriens Søng. Her stod den etnisk-nationa-

En femte brugsfunktion er den udforskende og underholdende. Når vi læser
en roman eller ser en film eller w-serie, kan det beskrives som at tage på en

mental tidsrejse, og vi føres dermed ind

i nye betydningsuniverser' Det kan være
en adspredende aktivitet, men også udtryk for et seriøst engagement. At læse
Carsten ]ensens roman Den førsle sten
(zor5) er et eksempel på sidstnævnte.
Og når folk i deres fritid tager del i former for reenactment, en populær form
for historiebrug i dag, kombineres 1eg

le identitet i centrum, og i rgoo-tallets
begyndelse blev det kollektive betragtet
som vigtigere end det individuelle. Sagt
med Aakjærs ord: ,rlad mig kun flagre
ofte med et seriøst engagement.
hen som Blad i Høst, naar du. mit Land,
min Stamme, frit maa leve".
En tredie brugsfunktion er den legildentitetsnær historie
timerende. Når Sociølistemes Ma'rch
Historiebevidsthed udgør en central
stillede sig afvisende til den bestående
i menneskers identitetsdankomponent
samfundsorden, var det udtryk for en
nelse, og megen historie bliver følgelig
de-legitimerende strategi. Når Fogh Rasen særdeles identitetsfølsom affære.
mussen stillede sig kritisk til samarbeidet
med Hitlertyskland under besættelsen, Identitet giver folk en følelse af at høre
hjemme (på engelsk: sense of belonudgjorde det samtidig etfotsøg på at leging) i en bestemt tids- og stedssamgimitere den aktivistiske udenrigspolitik,
menhæng, og der vil ofte være knlttet
hans regeringfø«ei Afghanistan og Iral<'
Legitimering sker ved at henvise til rele- stærke følelser til bestemte historier.
Det kan dreie sig om positive følelvante 'fortilfæ1de', der kan begrunde, at
ser. De fremhæves af Aakiær, når han i
ma:rr prøver enten at gentage successen
Historiens Sang skriver: ,rmod dig [: mit
eller tage ved lære affortidige feiltagelser.
Landl vort Haab og ManddomsdrømEn f]erde brugsfunktion er den oPgaar, naar Landsbyklokken signer
me
lysende. Det er den, der er den fremdine Strande<<. Det kan tillige dreie sig
herskende blandt historikere af fag. De
om negative følelser. Overby fremhæver
bestræber sig på at behandle fortidige
peforløb så tøgternl som muligt. Det må dem i Sociølisternes Ma.rch, når han
ger på, at >>Rigmændene fodres ved Arske i lyset af samtidens tænkemåder og
bejder-Slid, og Præsterne fører os frem
værdier og uden at fælde moralsk-politiske domme over de fortidige aktører' til Pøle af Svovl paa den yderste Tid, om
ikke vi ofrer til dem..'
Det var, fordi Fogh Rasmussen gjorde
Til identitetsnære historier er knytaf
samarsidstnævnte i sin behandling
bejdspolitikken, at fagfolk afviste hans tet vennebilleder såvel som fiendebilleder. Dem, vi holder med, og dem, vi
tilgang som aldeles uvidenskabelig.
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er imod. Når

st

identitetsnære hi
den effekt, at der
sesmæssig bloke

budskaber, der i
sig forlige med c
ve følelser, der e:
identitetsfølsom
Et eksempel e
Nøtionalsozia.lisru

Fømiliengediichtn

undersøgelse af

zitiden og holoc
tyske familier i
samtidige øjenvi
dre), (ii) deres t
nebørn. De blev
for sig og samm
sig om børnebør
sammenligne dt
stammede fra de
fra deres skolega
Undersøgelsel

telse mellem bø
og emotive erin
nærmest ingen
deres 'leksikon'
fortidige) og dert
belagte forestillir

Gennem deres

s

særdeles veloriel

holocaust, men
knybtet sammen

«

familiemedlemn

Erindringsfæ

forandring
Vi mennesker h
teter og bliver

gt

erindringsfællesr

rnktion er den udforrldende. Når vi læser

r en film eller tv-sees som at tage på en

;vi føres dermed ind
iverser. Det kan være

livitet, men også ud:ngagement. At læse

'man Den første sten
pel på sidstnævnte.
fritid tager del i forrt, en populær form
[ag, kombineres leg
:ngagement.

istorie
udgør en central
:skers identitetsdan-

;torie bliver følgelig

itetsfølsom affære.
:n følelse af at høre

k

sense

of belon-

tids- og stedssam-

il

ofte være knyttet

itemte historier.

om positive følelf Aakjæa når han i
:r: r'mod dig [: mit

;

Manddomsdrøm-

sbyklokken signer
:an tillige dreje sig
Overby fremhæver

dørch, nir han peene fodres ved Areme fører os frem

er imod. Når stærke følelser indgår i
identitetsnære historier, har det til tider
den effekt, at der samtidig avles en følelsesmæssig blokering over for kognitive

budskaber, der ikke umiddelbart lader
sig forlige med de positive eller negative følelser, der er knyttet til en bestemt
identitetsfølsom historie.
Et eksempel et 'OPø wør kein Nøzi"
Nøtionøl.sozialismus und Holocaust irn
Fømiliengediichtnis (zooz). Det var en
undersøgelse af de erindringer om na-

zitiden og holocaust, der cirkulerede i
tyske familier i tre generationer: (i) de
samtidige øjenvidner (:> bedsteforældre), (ii) deres børn og (iii) deres bør'
nebørn. De blev interviewet både hver
for sig og sammen, og når det dreiede
sig om børnebørnene var det muligt at
sammenligne de fortidstolkninger, der
stammede fra deres familieliv, med dem
fra deres skolegang.
Undersøgelsen blotlagde en dyb splittelse mellem børnebørnenes kognitive
og emotive erindringsarbejde- Der var

nærmest ingen sammenhæng mellem
deres 'leksikon' (faktuel viden om det
fortidige) og deres 'fotoalbum' (følelsesbelagte forestillinger om det fortidige)'
Gennem deres skolegang var de blevet
særdeles velorienteret om nazitiden og
holocaust, men den viden blev slet ikke
knyttet sammen med deres syn på deres
familiemedlemmers livshistorier.

en yderste Tid, om

Erindringsfællesskaber under
forandring

historier er knytel som fiendebil-

Vi mennesker har en flerhed af identiteter og bliver gennem dem de1 afflere
erindringsfællesskaber. Det kan være

'med, og dem, vi

til

ens familie, lokalområde, sportsklub, uddannelsessted'
Det kan ligeledes drefe sig om mere

identiteter knynet

overgribende identiteter knyttet til et
land (fx Danmark) eller region (fx Europa). De identiteter kan være rimeligt stabile, men også være præget af opbrud og
forandring, og det er med til at definere,

hvad der udgør de identitetsfølsomme
historier.
Fw fi64 indgik Danmark i, hvad der
helt åbenbart var en flersproglig og flerkuiturel statsdannelse. Fra 1864 til op i
rgToerne blev Danmark en af Europas
mest homogene statsdannelser i etnisk,
kulturel og konfessionel henseende. To

centrale identitetsdannende kategorier etnos og demos - kom her nærmest til
at fremstå som sider af samme sag - ens
demokratiske medborgere var samtidig
ens etniske folkefrænder. Danmark fungerede i praksis som et etnolrati, og den
etnisk-nationale diskurs indtog en hege'
monisk stilling i historiekulturen. De fle'
ste fortrængte, at de nordatlantiske bilande også var dele af samme statsdannelse'

At der fandtes en dansk-national hi
storiekultur betød dog ikke, at der herskede fuld enighed om, hvordan dansk
historie slulle udlægges og bruges. En
national-konservativ fortidstolkning lod
sig ikke uden videre forlige med en radikal, hvilket Erik Arups og Vilhelm la

Cours danmarkshistorier giorde Hart'
Socialdemokratiske historikere som
Gustav Bang og Hartvig Frisch nedpri
oriterede i wrig| den nationale historie
til fordel for europæisk kulturhistorie,
så konger og krige blev skubbet mere
i baggrunden til gunst for arbejds- og
dagligliv.
Historisk identitet, bevidsthed og
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Siden rgSoerne er den nationale de
facto blevet erstattet af en postnational

historiekultur, den nationale diskurs er
ikke længere alene om at sætte dagsorden. Det er et forløb, der har udløst
tilspidsede konflikter om nutidig historiebrug. To spørgsmål har siden r97z

splittei befolkningen i Danmark, dels
fårholdet til EF/EU, dels forholdet til
indvandrere og flygtninge' Det har i øvrigt dreiet sig om en anden slags konAit t og splittelse end den i den forudgående periode.
Så snart en stat begynder at ændre karakter fra at være en monokulturel ti1 at

blive en flerkulturel statsdannelse, dukker de indbyggede spændinger mellem
en etnos- og demos-udlægning af folkebegrebet op- Det har gjort det påtræng"rrd" at drøfte og tage stilling ti,l,' lvad
å", vigtigst. Er det opretholdelsen

", etnisk'nationale
af den

flertalskultur
(etnos-tilgangen), eller er det fremhævelsen af, at alle statsborgere - uanset
kulturbaggrund - har de samme rettigheder og pligter (demos-tilgangen)' Her
fremstår historiebrug og politisk dannelse som sider af samme sag'

Historie som undervisningsfag
Børn læter ikke at føle, se, tale og bevæge sig ved at komme i skole' Det er
no[et, de kan i forveien' På tilsvarende
vis har børn udviklet former for histo'
riebevidsthed, inden deres skolegang
begynder. Processen med at danne en
auiobiografisk erindring går allerede i

i 3 til 4 årsalderen'
Det er velbegrundet at Pege På, at
børn - som hovedregel - lærer at læse'

gang
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skrive og regne gennem deres skolegarrg, ogat det er ved deltagelse i uddanielsessystemet, at de bliver en del af den

foreliggende skriftkultur. Men det samme gæ1der altså ikke, når det dreier sig
om,it børn lærer historie. De er allerede
mere eller mindre del af den foreliggende historiekultur, når de påbegynder deres skolegang' I folkeskolen tager de del

undervisningsfaget historie, men vil
fortsat tage del i historiekulturen uden
for skolen. Og det vil fortsat være tilfæl-

i

det, når de begynder at gå i gymnasiet'

Hvilke følger har det for historie

som undervisningsfag? I bogen Hvød
skøl vi rned histoie? Historiedidøktikk i
teoi i prøksis (zol3) opridser to norske
historiedidaktikere Lise Kvande og Nils
Naastad det På denne måde:
Hvø vil d,øt teoretisk ogprøktiske innholdet være i et optimølt forløp øv histoieun'

bi, *an

"' ] på'
hvød'
om
stille spørsrn&let

vigpigst: å sørge

for øt eleverne siuer igien

En identitetsnær-n;

dervisning gtrerlnen't. et skoleå'r? Søt [
spissen

ir

med. ew mest rnulig solidfaktøbøse øv histo'
rtsk kunnskøp, eller å oppøve deres wne til
h se seg selv sotn historiske personer, øltså'
sorn hindlande ind'ivider ogkollektiver i hi'
slo"iens utvikling?

Undewisningsfaget historie skal ikke

alene eller primært udstyre børn og
unge med færdigheder og viden, de
mangler. Opgaven er i lige så høi grad
at båarbejde, videreudvilde og kvalificere den historiebevidsthed, de bringer
med sig ind i uddannelsessystemet' Det
fordrer, at faget må forholde sig til den
'historie uden for skolen, de allerede
kender nl og gøt brug af i dagligdagen'
Det kan ske på flere måder, og historie'

didaktikere forh
den udfordring.
Historielærere

sig kritisk afvisr
Iæghistorie, dere

uden for skoien
indføre dem i, h
kere arbeider rr
da sat lighedstel
historiebevidsthr
i en historiefagl
vi at gøre med t
er den tilgang,
Rune Christianl

Knudsens Føgdr
der insPireret a{
ser historieunde
det at udvikle eI

lennem deres skoleed deltagelse

i uddan-

bliver en del afden
kultur. Men det samke, når det dreler sig
Listorie. De er allerede

de

del afden foreliggen-

påbegynder dekeskolen tager de del

rår de

;et historie, men vil
istoriekultr-rren uden
vil fortsat være tilfæl:r at gå i gymnasiet.

rar det for historie
sfag) I bogen Hvød
t? Histonedidøktikk i
,) opridser to norske
Lise I(vande og Nils
re måde:
sk ogprøktiske innholfodøp av histariewn-

t

En identitetsnær-national historiebrug, Jellingestenen

t skoleår? Søt [ ... ] på
ø spørsruålet om hva.d
øt eleverne sitter igjen
,lid

i

føktøbøse øv h.isto -

oppøve deres evne

til

toiske pørsoner, øltså
'.der
ogkollektiver i hi-

historie skal ikke

t

udstyre børn og

eder og viden, de
rr i lige så høf grad

:udvikie og kvalifi'idsthed, de bringer
nelsessystemet. Det
forholde sig ti1 den
rkolen', de allerede
ig afi dagligdagen.
måder, og historie-

didaktikere forholder sig forskelligt til
den udfordring.
Historielærere kan mestendels stille
sig kritisk afvisende til de former for
læghistorie, deres elever kender fra livet
uden for skolen og i stedet satse på at
indføre dem i, hvordan 'rigtige' historikere arbeider med historie. Der bliver
da sat lighedstegn mellem at kvalificere
historiebevidsthed og indføte eleverne
i en historiefaglig tilgang. I så fald har
vi at gøre med historiefagsdidaktik. Det
er den tilgang, der ligger til grrnd for
Rune Christiansen og Heidi Eskelund
Knudsens Føgdidøktik i histoie (zor5),
der inspireret af britisk historiedidaktik
ser historieundervisningens formål som
det at udvikle elevernes fagbevidsthed:

I prøksis betyder det øt wd'vikle

slevers

historiske tænkning ofie, øt histonelæreren'
rned specifikke
forsøger øt udruste aleverne

histoiefugtige metod.iske redskøber, der køn
kvølifi.cere elevemes forst&else øf sig selv og
d.eres om,verd.en. [.'.] Sorn skolefog henter

histoneføget en slor del øf sit dom'inerende
og sin kon't'
føglige ind.hol.d, sinføgforståelse
petenceopbyggende metode ftø historie son't

universitetsføg.

Historielærere kan alternativt i undervisningen inddrage og bearbejde de
former for læghistorie, eleverne kender
og gør brug af, og de har da behov for at
oparbeide kvalificeret indsigt i lægfolks

tilgang til og forståelse af historie. De
inddrager da færdigheder og viden fra
videnskabsfaget, når det kan være med
Historisk identitet, bevidsthed og
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til

at kvalificere lægfolks historiebevidst-

hed og historiebrug. I så fald ha1 vi at
Det
gøre Å"d, en historiebrugsdidaktik'

iu d", slags historiedidaktik, Henrik
Skovgaard Ni"lt.,, søgte at udvikle med
følgende begrundelse:
on u peonen on+ histoiebeuidsthed'l

irg

1oi it ,n ,
'til

et kolossølt fremskridt og vejen
en tnere relevant histoieundervisning'

tilpøsset

de nuværende samfundsforhold"

hørunder ruedierrues rolle, de unge ftLenne'
skers l.ivsverden, behovet

for

værdioriente'

fot ind'ividuel identitet ag be'
sømrnenhængskrøft i sømfundet'

ing,

bebovet

hoJet

for

(Noter nr. r5r, zoor)

Det er en af de vigtige udfordringer'
som enhver gymnasielærer i historie må
tage op, bearbejde og afldare sin stillingtagå tii. Selv er ieg fortaler for en historie-

trugsdidaktik, hvilket vil fremgå af min
udlægning af læreplanen for historie'

Historiefaget i gymnasiet
Udformningen af gymnasiefaget er præget af histoiiebevidsthedsteori' Det skal
>>reflekteret indsigt i deres egert
gir"
"n historicitet og dermed k""lifiåg ,rrdr"s
cJre dere, historiske bevidsthed« ved at
inddrage og behandle, hvad der udgør
samtidsrelevante fortider' Det skal beskæftige sig med historie "i og uden for
skoleno måd henblik på at videreudvikle
elevernes historiebrug' Det skal stimulere eleverne til at »reflektere over forholdet mellem fortid, nutid og fremtid samt
over mennesket som historieskabt og
historieskabende"' Det udgør historiefagets almendannende formål' hvor sigtet

udvikling
at fremme
ågsa
"elevernes
"r
af Personlig mYndighed«'
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Gyrnnasiefaget har tillige et >>studie-

forberedende formål<'. Det skal være
med til at opØve ,'elevernes kritisk-analytiske, kreative og innovative evner<<'
Det skal ske ved at indføre dem i »[historie]fagets identitet og metoder<<' Men
til forskel fra, hvad der danner normen

inden for videnskabsfaget, skal
forløb [...] enten relateres

»alle

til eller tage

udgangspunkt i elevernes egen samtid". Opirbeidelsen af historisk viden er
dermed ikke noget mål i sig selv' men
skal stimulere elevernes >>interesse for
og evne til at stille spørgsmåltil fortiden
fo"r at opnå forståelse af den komplekse
verden, de lever it'.

Historiefagets almendannende og studieforberedende formål kan bringes i et
indbyrdes spil ved at ville videreudvikle
og kvalificeie elevernes historiebevidstt eder. Men her må det være vigigt at
erindre om, at en historiebevidsthed har

flere brugsfunktioner end den nøgtemt
oplysende, det gørestil den fremherskende inden for videnskabsfaget historie'

Kvalificering af historiebevidsthed
Alle former for naturbeherskelse

forindsigt
drer, at mennesker må oparbejde
i og viden om naturforhold' Mennesker
,rdiyttet her deres hidtidige erfaringer fra at leve og virke i en natursamLenhæt g til at videreudvikle fx deres

jagtredskaber og -teknikker, deres udnftteke af planter og dyr i et agerbrug
og deres konstruktion og brug af 1amfirdselsmidler til at fremme handel osv'
Tilsvarende må de oparbejde indsigt i
og viden om kulturforhold for at kunne

fungere

i

samar
andre menneske
Alle socialt fi

må derfor også

)

storiebevidsthed.

er imidlertid ikl
selv. Den kan i
gennemføre båd
projekter, men c
misgerninger. 01
være uenighed o

og hvad der er d
afgørende vigtig
kan udvikles, for

De former {
børn og unge ol
gynder deres

tager del

i

skr

udd

i

første række ki
dighed og viden'.
bringe det fortidi
dige i spil med 1

kunne italesætte,
svarende gælder
og unge kan kom

at kunne gøre fl
når og hvordan d
sagnsord, tillægs,
Historiebevidsr

ved at tilskfnde
indsigt i deres ege
uden for skolen.
at læreprocesser
reudvikles genne
refleksivt at beska

ens forskellige l:
Det forudsætter
selv har oparbejd
i forbindelse med

har tillige et >>studie-

Det skal være
,eievernes kritisk-ana-

nå1<<.

rg innovative eyner<(.
rt indføre dem i »[hi
tet og metoder<<. Men
l der danner normen

skal >ralle
'elateres til eller tage
-.levernes egen samkabsfaget,

r afhistorisk viden er

t mål i sig selv, men
rernes >>interesse for
spørgsmål

til fortiden

lse af den komplekse

mendannende og stu-

rmål kan bringes i et
at ville videreudvikle
:mes historiebevidstå det være vigtigt at
istoriebevidsthed har
er end den nøgternt
ltil den fremherskenrabsfaget historie.

historierturbeherskelse fornå oparbejde indsigt

'forhold. Mennesker

; hidtidige erfarinirke i en natursamereudvikle fx deres
eknikker, deres udg dyr i et agerbrug
rn og brug af samfremme handel osv.
oparbejde indsigt i
crhold for at kunne

i

samarbeide og konflikt med
andre mennesker.
Alle socialt fungerende mennesker
må derfor også lære at bruge deres historiebevidsthed. En historiebevidsthed

fungere

er imidlertid ikke noget positivt i sig
selv. Den kan i praksis udnynes til at
gennemføre både gode og prisværdige
projekter, men også alskens bedrag og
misgerninger. Og der vil ofte biandt folk
være uenighed om, hvad der er det ene
og hvad der er det andet. Det er derfor
atgørende vigtigt at historiebevidsthed
kan udvikles, forfines og kvalificeres.
De former for historiebevidsthed,
børn og unge oparbeidet, {øt de påbegynder deres skolegang og medens de
tager del i uddannelsessystemet, har
i {ørste række karakter af en 'tavs færdighed og viden. De vil i praksis kunne
bringe det fortidige, nutidige og fremtidige i spil med hinanden, men vil ikke
kunne italesætte, hvad de gør. Noget tilsvarende gælder brug aftalesprog. Børn
og unge kan kommunikere verbalt uden

at kunne gøte træfinere rede for, hvornår og hvordan de bruger navneord, udsagnsord, tillægsord, bindeord osv.
Historiebevidsthed kan kvalificeres
ved at tilskynde elever til at oparbejde
indsigt i deres egen brug heraf- både i og
uden for skolen. Læringsforskning viser,

at læreprocesser kan fremmes og videreudvildes gennem metakognition, ved
refleksivt at beskæftige sig med, hvordan
ens forskellige læreprocesser fungerer'
Det forudsætter dog, at historielæreren
selv har oparbeidet den form for indsigt
i forbindelse med sin egen historiebrug.

Historieskabte og historieskabende
Historiebevidsthed kan kvalificeres ved,
at eleverne oparbejder en differentieret
forståelse af det sagforhold, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. De har en såkaldt'historisk
natur', hvilket vil sige, at de også formes
og præges af især de(n) kultur(er), hvori
de lever og virker. Det er mest åbenbart
i forbindelse med deres identitetsdannelse. Det udgøt således et alment og
dermed fælles livsvilkår, men de måder,
hvorpå det sker, er kulturspecifikke, og
de kan dermed tage sig forskelligt ud til
forskellige tider.
Mennesker præges dog ikke

kun af

den kultur, hvori de fødes og lever, de er

tillige i stand til at bearbejde og omforme de naflir- og kultursammenhænge,
hvori de virker. Det gør de ved at udnytte
deres handleformåen (på engelsk: agency). Historisk-sociale processer har - til
forskel fra fx jordklodens kredsen om
solen - karakter afdelvis åbne processer.
De vil få et forskelligt udkomme alt efter,
hvordan mennesker handler og dermed
griber ind. Det dreier sig da om, hvad
der fagligt benævnes kontingente {orløb:
de muligheder, der faltisk blev udnytet,
men som ikke behøvede at blive brugt.
Når historieundervisningen beskæf-

tiger sig med, hvordan fortidige aktører søgt at forme og retningsbestemme historisk-sociale processer, må de
processer anskues under synvinklen:
'forgangen fremtid', det kan ske ved at
beskæ{tige sig med kontrafaktisk historie - de handlemuligheder, der forelå
for aktørerne, men som de ikke udnyttede. Et oplagt eksempel: hvordan ville
moderniseringen af Danmark antagelig
Historisk identitet, bevidsthed o9 viden
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have forløbet, hvis den danske regering

1864 havde tilsluttet sig forslaget-om
Slesvigs deling langs sproggrænsen?

i

Velbegrundet viden
Når historiebevidsthed defineres som
samspillet mellem fortidsfortolkning'
nutiÅforståelse og fremtidsforventning, vil der indgå en viden heri' Der
må imidlertid ikke sættes lighedstegn
mellem historiebevidsthed og historisk
viden i betydningen en faktuel viden
om bestemte fortider, idet en historiebevidsthed også vil omfatte forestillinger
vilom det *rrlig" og det, der antages at
1e

ske.

i

Ou"rt

digt, nutidigt og fremtidigt' Det kan
iåatertia tage sig forskelligt ud' og
mange mennesker har (haft) en historie-

bevidsthed, hvor antagelsen af stabilitet
og uforanderlighed udgøt det fremher-

Der er her tale om viden i vidensso'
ciologisk forstand: hvad aktører antager
har eikendelsesmæssigt status af viden'

yt

Sociølistemes Mørch dreier det

Aag
sig om udsagn som >>Aarhtsinders
uo, Nakke blev lagt"' og i Aakjærs
på
-Hisroiens
Søn'g om udsagn som >>Hvert
skimlet Skdft, hver skioldet Alterbog
Vahar giemt et Gran af Slægtens Ve og
ade'.t.

Hvad aktører anser for og behandler

er det bibelske ordsprog fra Præd'ikerøns
Bog.

"stog*,

g&r, slægler komruer, og jorden
,r beslønd.lg den sørnme' ["'] Det' der vør'
det' der
er det sa.måe som d'et, derkomrner'
Der
er det sa.rnrne som det, d'er vil ske'
skete,

er intet nyt und'er solen' (Præd'

r' 4 &9)'

Siden rToo-tallet har fagfolk og

1æg-

folk oparbefdet indsigt i menneske'og
srmfurrd=liv"ts foranderlighed' En
kan
måde, hvorpå historiebevidsthed
elevernes
kvalificeres er ved at fremme
forståelse afdet tids- og stedsspecifikke
i menneskers føle-, tænke- og handie-

et menneske- og samfundsliv
vii der indgå gentagelige mønstre, d3r
karakter og er relativt
har mere
"l*"tt
stabile, og leve' og handlemåder'.der
at
forandrer sig over tid' I takt med'
deres
i
indsigt
mennesker åparbejder
steds'
egen historiebevidstheds tids- og

måder.

I

karaksom viden, behøver dog ikke have

en
siecifikke kendetegn, udviHer de
også
Ueviasthed om det, der i fagsprog

mere elier min-

benævnes menneske' og samfundslivets

godt
ter afvelbegrundet viden' Det kan
have karai<ter af en

-

ubegrundet antagelse' En måde at
kvalificere en historiebevidsthed består
i at lade elever underkaste de fortidige
dre

-

aktørers og deres egne vidensantagelser
prøvelse, og det kan ske ved

en kritisk
i
at bringe historiefagets metodearsenal
anvendelse.

Historicitet
Det kendetegnende ved historiebevidst-

hed er samspillet mellem noget forti-
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historicitet.
Elevrelevante fortider
Et formål med historiefaget er' at det

for
skal stimulere elevernes >>interesse
fortios evne til at stille spørgsmål til
dEn for at nå forståelse af den komplekimidlertid
se verden, de lever i<<' Det er

itcLe atte dele af iordHoden eller
fortider'
menneskers mange forskeliige
og inder vil fremstå som lige relevante
alle

En politisk-legitimer
29. august 2003

teressante for er
Der må altid foret
Det er kendete
det ofte dreier sil

kret erkendelsesf
vi fx bruger udtr
rie' eller 'vor fæ
anskues da fra et

bestemt enkeltPe
det er enfølge aI
identitetsdannenr

Der er følgelig
ego- og etnocentr
En af de måder,
vidsthed kan kval

eleverne til at ove

fremtidigt. Det kan

ig forskelligt ud, og
har (haft) en historiemtagelsen af stabilitet
r

Å udgør det fremherr. Et kendt eksempel
lsprog fta Prædikerens
r,ter kornmer, ag jorden
,mme. [...] Det, d.er vør,
t,et,

derkommer, det, der

vil ske. Der
lPræd. r, 4 & 9).

sotn det, der

'ien.

:t har fagfolk og
dsigt

i

læg-

menneske- og

foranderlighed. En
storiebevidsthed kan
at fremme elevernes
Cs-

og stedsspecifikke

:-, tænke- og handleeske- og samfundsliv
:agelige mønstre, der

En

:arakter og er relatiw

29. august 2003

rg handlemåder, der
r tid. I takt med, at
:jder indsigt i deres
stheds tids- og steds-

:gn, udvikler de en
., der

i fagsprog

ke- og

samfundslivets

også

Officersskole
politisk-legitimerende historiebrug, Fogh Rasmussen ved Søværnets

teressante for en bestemt elevgruppe'
Der må altid foretages et valg.
Det er kendetegnende for historie, at
det ofte dreier sig om en identitetskonkret erkendelsesform. Det viser sig, når
vi fx bruger udtryk som 'min livshistofæl1es historie'' Historie
et ståsted med afsæt i en
fra
anskues da
bestemt enkeltperson eller gruppe' og

rie' el1er 'vor
tider
storiefaget er,

at det

iernes »interesse for
spørgsmål til fortielse af den kompleki«. Det er imidlertid
iordkloden eller alle

:

e forskellige fortider,
r

lige relevante og in-

det er en fø\ge afhistoriebevidsthedens
identitetsdannende brugsfunktion'

Der er følgelig indbygget former for
ego- og etnocentricitet i megen historie'
En af de måder, hvorpå en historiebevidsthed kan kvalificeres, er at tils§nde
eleverne

til

at overveje og drøfte, hvad de

anser for at være elevrelevante fortider,
og hvorledes og på hvilket grundlag de
skelner mellem deres eget'vi' og dem,
de anser for at være 'de andre"

Samtidsrelevante temaer
Den verden, gymnasiets elever befinder
sig i, udgør en foranderlig størrelse' Det,

der fremstår som relevant og påtrængende, vil ændre sig over tid' Verdeniog sig ud på 6n måde På baggrund af
Hiroshima og den kolde krig' Den tog
sig noget anderledes ud efter fx Berlinmurens fald i 1989, og den måtte anskues på delvis nye måder i lyset af 9/rr'
Et andet eksempel: elever

i

det danske
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uddannelsessystem er i zooo-taliet begyndt at interessere sig for Afghanistans
nyere historie - noget, der ikke tidligere
var tilfældet.

En måde, hvorpå en historiebevidsthed kan kvalificeres, kan ske ved at drøfte med eleverne, hvilke temaer i nutiden
og dermed også hvilke fortider det er

vird

at bruge tid og kræfter på at be-

handle. Der må løbende foretages et udvalg, men læringsmæssigt er det værd at
fa afklaret, hvad der danner grundlaget
for de trufne valg. Det er med til at oparbejde en refleksiv historiebevidsthed'

Historiebrug og erindringspolitik
Historiefaget skal endvidere beskæfti
ge sig med, ,rhvordan historie er blevet
åg bliuer anvendt i fortidige og nutidige
simfund,o. Eleverne konfronteres i hverdagen med former for fortidsbrug' der
indgår i fx nyhedsmedier, skønlitteratur'
film og tv-serier. Det kan endvidere dreje
sig om den mere åbenlyse historiebrug'
der dukket op i forbindelse med fejringen afvigtige fortidige begivenheder' fx

i

anledning af
6o-årragen for Augustoprwel. eller den
år1igt tilbagevendende Auschwitzdag'
27.-januar. I nogle af sådanne tilfælde
er der ligefrem tradition for at involvere
skoler og gymnasier. Hertil kommer' at
eleverne selv vil være aktive fortidsbrugere i deres egne livshistorier'
En måde, hvorpå elevetnes historiebevidsthed kan kvalificeres, er ved at
tils§nde dem til at analysere og kritisk
beaÅejde de former for erindringspoli
tik, der indgår i de forskellige former for
historiebrug. Hvad ligger bag, når folk
anser en bestemt fortid for erindrings-

Fogh Rasmussens tale
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værdig, hvorimod de lader andre fortider lige så stille gå i glemmebogen'- Et
eksempel: hvad har ligget bag' når den
danske statsmagt i zooo-tailet har valgt
at få udarbeidet fem såkaldte kanons: en

(i) litteratur-, (ii) kultur-, (iii) historie-'
og (v) naturkanonl Er det
1iu; d"moktati
udtryk for en top- og centrals§ret erindringspolitik?
Historiefag og Politisk dannelse
Der er også et politisk dannende sigte
med et uddannelsesforløb i gymnasiet'
Det skal ,rforberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og
pligter i et samfund med frihed og fol-

i."ttyt"".

Det medfører, at "undervisnin-

gen og hele skolens dagligdag [derfor]
La bygg" på åndfrihed, ligeværd og demokrati«. Historiefaget skal naturligvis
også bidrage til en sådan demokratisk
dannelse.
Det sker ved at tage forskellen mellem
autoritære og demokratiske styreformer
op til behandling. Det sker ved at se nær-

mere på, hvordan et demokrati tidligere
har været udformet, og hvordan det i
dag bliver udformet. Det sker endvide,eired at klarlægge, hvilken forståelse af
begrebet 'folk' der har været normsat til
foÅkeilige tider. På de måder kan histo-

rieundervisningen bidrage til udviklingen af elevernes forståelse af, hvad det
uil tig. at være Personlig mYndig'
Elevernes historiebevidsthed kan
kvalificeres ved fx at have drøftelser af'

hvilke former for erindrings- og identitetspolitik der er legitime inden for
,"*Å"tr" af et demokrati' Det fordrer
en afklaring af, hvor grænsen mellem
en autoritær og en demokratisk erin-

drings- og identitetsPr
piaceres.
I et demokrati er dt
gitimt at vil1e påvirke
Det udgør selve kerne

politisk kultur. Men

de lader andre fortiEt
;å i glemmebogen.
ar ligget bag, når den

i zooo-tallet har valgt
m såkaldte kanons: en
kultur-, (iii) historie-,
(v) naturkanon? Er det
og centralstYret erin-

drings- og identitetspolitik i praksis skal

måde, der respekterer ens demokratiske

placeres.

opfattelse de selv vil gå ind for' Historielærere må i omgangen med eleverne følgelig være i stand til at agere i dobbeltiollen som både fagfotk og medborgere'

I et demokrati er det helt igennem legitimt at ville påvirke andres opfattelser'
betudgør selve kemen i en demokratisk
politisk kultur. Men det må ske på en

medborgeres ret

til at afgøte, hvilken

olitisk dannelse
rlitisk dannende sigte

i

gYmnasiet.
1e eleverne til medbemsvar, rettigheder og

sesforløb

nd med frihed og folfør er, at rrundervisnin -

rns dagligdag [derfor]

iihed,ligeværd og de:faget skal naturligvis

'n sådan demokratisk
forskellen mellem
rokratiske stYreformer
Det sker ved at se nærage

et demokrati tidligere

ret, og hvordan det i
ret. Det sker endvideaf
-', hvilken forståelse
til
normsat
har været
å de måder kan histor bidrage til udviklinbrståelse af, hvad det
:sonlig mYndig.

toriebevidsthed kan
at have drøftelser af,

erindrings' og iden-

'r legitime inden for
emokrati. Det fordrer
rvor grænsen mellem

:n
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