
HVAD VILLE DU GØRE

”Spørgsmål til sidemanden” Øvelse 1.2, s. 13



RuNdT Om 
GrUnDbOgEn
De materialer, vi har til rådighed som historielærere, lægger op til 
en undervisning, der zigzagger mellem primært grundbog og kilder. 
Opgaven bliver derfor at gøre eleverne fortrolige med grundbogs-
tekster, som ofte fortæller lidt af dit og lidt af dat og efter endt 
kapitellæsning kan efter lade eleverne med en følelse af ”og hvad så?”

Dette er en udfordring. Dels må vi som lærere give eleverne retning 
for deres læsning, dels må vi forpligte dem til at arbejde aktivt med 
stoffet i timerne, så de husker stoffet og bliver rutinerede tekst-
læsere, og endelig må vi træne deres evne til at se, hvordan grund-
bogens pointer ikke bare er en pærevælling af fortid, men kan bruges 
til at besvare spørgsmål, der stadig har relevans i dag.

Med dette kapitels øvelser forsøger vi at komme med nogle forslag 
til, hvordan grundbogslæsningen kan gribes an.

Kapitel 1



1.2
20 min.

ØVELSEN I denne øvelse skal eleverne teste 
hinanden i dagens lektie.

LÆRERFORBEREDELSE Ingen.

1  UDARBEJDELSE AF SPØRGSMÅL Eleverne 
arbejder individuelt med at formulere fem til 
ti spørgsmål til dagens tekst med tilhørende 
svar. Svaret må gerne skrives i stikord. 

2  SPØRGSMÅL TIL SIDEMANDEN Eleverne skal 
nu på skrift stille spørgsmål til sidemanden, 
der giver svar efter bedste evne. Eleverne kan 
eventuelt give hinanden point fra ét til tre 
efter svarets kvalitet. 

3  OPSAMLING Læreren samler de vigtigste 
pointer fra dagens tekst op på tavlen.

SpøRgSmåL 
TiL SiDeMaNdEn

Eleverne kommer lige fra et kompliceret forsøg i fysikundervisningen, 
og festen i lørdags er i øvrigt stadig et samtaleemne. Hvordan får man 

eleverne med ind i det historiefaglige rum?

Morgenmodul. 
Lærer i krise: Nyt forløb og kolik-

barn derhjemme. Der købes vigtige 
minutter til at planlægge resten af 

lektionen, mens eleverne laver walk 
and talk, efter at de har udarbejdet 

spørgsmål til hinanden.
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1.11
15 min.

LeKtIeNs ReLeVaNs?
Hvorfor er Romerrigets fald væsentligt? Hvad kan vi bruge kendskab til 
merkantilismen til? Sæt eleverne til at reflektere over tekstens relevans.

ØVELSEN Eleverne bliver bedt om at reflektere 
over en given lekties relevans. Det kan for 
eksempel gøres som modulafslutning.

LÆRERFORBEREDELSE Hav selv en idé om, 
hvorfor emnet er relevant.

1  SUMMEGRUPPER Bed eleverne om at bruge 
fire til otte minutter på at drøfte, hvorledes 
de umiddelbart ser, at det gennemgåede stof 
har relevans for verden i dag og elevernes 
eget liv. 

2  KLASSESAMTALE Brug og systematisér 
elevernes pointer.

Hvad historiske emner kan bruges til 
–  nogle forslag:

• Som led i videnskabelig argumentation om, 
hvordan vi er nået frem til verden af i dag, 
for eksempel Magna Carta, europæernes 
kolonisering af Amerika eller den franske 
revolution.

• Som mekanismer, processer og strukturer, 
der til en vis grad gentager sig i forskel lige 
sammenhænge (for eksempel hvordan 
demo krati, revolutioner, økonomiske kriser 
og krige opstår).

• Som fremmed land, der står i kontrast til 
vores samfundsform, og derfor kan bruges 

som historisk kontrast til nutiden, eventuelt 
med henblik på at kritisere eller afstive 
eget selvbillede, for eksempel i forhold 
til azteker nes blodige ofringskultur eller 
feudalsystemet i middelalderens Europa.

• Som myte, symbol eller hyppigt fore-
kommende referencepunkt for eftertiden. 
Elementer i den antikke arv er måske 
mere interessante, fordi de ofte er blevet 
fremhævet i eftertiden, end fordi de i sig selv 
er væsentlige for den historiske udvikling 
(var Athens demokrati for eksempel et 
nødvendigt skridt på vejen mod de moderne 
vestlige demokratier?). 

HISTORIEFAGLIGE EMNERS RELEVANS

1.h er noget usikre på, hvordan de skal 
forklare relevansen af kapitlets pointer 
om det byzantinske rige, så klassesam

talen går lidt trægt. Det bliver ikke bedre 
af, at læreren fylder tavsheden med øh 

og tjah, idet han glemte selv at forberede 
nogle svar til at have på hånden.
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1.1
10-25 min.
1.12

30-90 min.

ØVELSEN Eleverne sættes til at nærstudere 
deres grundbog efter nogle konkrete fokus-
punkter. Kør øvelsen relativt klassisk – det er 
svært nok i forvejen.

LÆRERFORBEREDELSE Vurdér grundbogens 
egnethed til at være analyseobjekt. En forud-
sætning for øvelsen er, at grundbogsteksten 
ikke i sig selv har en alt for stærk metabe-
vidsthed. Hvis bogen er nuanceret og loyalt 
præsenterer forskellige positioner i en given 
debat, kan det være vanskeligt for eleverne 
at løse opgaven. Lav gerne et arbejdspapir 
med produktkrav. Eller brug en af denne bogs 
handouts – se nedenfor.

Forslag til fokuspunkter:
• Bogens periodiseringer af historiske forløb 
 (se elevhandout Periodisering, s. 30)
• Bogens morale (se elevhandout Har  
 grundbøger en morale?, s. 31)
• Bogens historiesyn (se elevhandout 
 Historiesyn, s. 146)
• Bogens troper/fortællestrukturer 
 (se elevhandout Historiske fortællegenrer, 
 s. 148-149)
• Bogen som udtryk for etnocentrisme? 
 (se elevhandout Etnocentrisk historie-
 skrivning, s. 152-153)

1  INTRODUKTION Læreren præsenterer 
dagens fokus og arbejdsformen. Arbejdet 
motiveres, for eksempel gennem lærerens 
egen fortørnelse over, hvorledes grund-
bøgerne reproducerer problematiske vinkler 
på fortiden. Herefter gives eleverne nogle 
konkrete elementer at lede efter og/eller 
en modtekst at sammenligne med.

2  PAR- ELLER GRUPPEARBEJDE Eleverne kigger 
teksten igennem. Forskellige grupper kan 
tage sig af forskellige afsnit – bare alle afsnit 
indeholder noget interessant at analysere. 
Giv dem klare fokusspørgsmål at forholde 
sig til.

3  OPSAMLING Diskutér i klassen, hvad de har 
fundet. Hav eventuelt projektoren tændt 
med teksten i digitalt format, så I har et 
fælles fokus.
• Hvad har I fundet (eksempler)? 
• Hvilke pointer kan vi udlede om bogen 
 herfra? 
• Hvorfor har bogen fået den udformning, 
 den har? 
• Hvad skal vi herefter mene om bogen/
 kapitlet?

Opsamlingen kunne eventuelt fortsætte med 
en klassesamtale om tendens, ideologi, moti-
ver, og hvilken betydning bogens udformning 
får for vores historiebevidsthed.

GrUnDbOgEn SoM 
AnAlYsEoBjEkT

Lærebøgerne er også kilder til historie, og gymnasiets formidling af 
historie er ikke værdifri. Hvordan trænes bevidstheden herom?
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De ungliberale løver i 2.f er fyr og 
 flamme, da de endelig får mulighed for 

at udråbe grundbogen som socialde
mokratisk propaganda. Læreren udfor-
drer efterfølgende deres forargelse ved 

at  henvise til globaliseringskapitlets 
 rosenrøde skildring af frihandel.



Handout – Historielærerens øvelsesbog

Har grundbøger en morale?

Enhver fremstilling om fortiden er skrevet fra et særligt ståsted. Det er umuligt at 
skrive en historiebog uden konstant at gøre sig overvejelser om, hvad der skal med, 
og hvad der ikke skal med. Men hver gang der foretages et valg, kommer bogen også 
til at sige noget om, hvad der er vigtigt og hvorfor. Samtidig skal bogen skrives med 
ord, og disse ord er sjældent helt neutrale. At en bog dermed kommer til at have en 
morale, er ikke nødvendigvis et problem, men det er som læser godt at være bevidst 
om, at fortiden vanskeligt kan formidles værdifrit, og at vi – når vi beskriver fortiden 
– også kommer til at sige en hel del om os selv.

Eksempel: Hvis en historiker skal skrive en bog om de nye udviklinger i oplysnings-
tiden (et i sig selv ladet ord), vil hun ofte bruge ord som fornuft, frihed, rettigheder, 
religionskritik og krav om folkelig medbestemmelse og dermed vise, hvordan perioden 
står i modsætning til en række fænomener, som vi i dag ringeagter, for eksempel 
overtro, tvang, undertrykkelse, religiøs intolerance og enevælde. Herfra fremgår det 
klart af bogen, at oplysningstiden var et skridt i ”den rigtige retning”. 

Opgave: Skim dagens tekst, og find eksempler på, at den fælder dom over historien 
og måske endda leverer en morale. Kig for eksempel på: 
• Særlige træk ved ordvalget
• Hvad der prioriteres og ikke prioriteres
• Hvordan sejrherrer og tabere beskrives
• Kontroversielle aspekter: Politik, økonomi, kultur, sociale forhold mv.

Nogle hyppigt forekommende moraler ”mellem linjerne”

”Vær glad for demokratiets og velfærdsstatens opkomst.” ”Vær foruroliget over indu-
strialiseringens medfølgende slum og fattigdom.” ”Sæt pris på viden og frihed.” ”Vær 
bevidst om, fascineret af og en lille smule vemodig over Romerrigets fald, på trods af 
at det er 1500 år siden.” ”Husk på, at Vesten historisk set har resten af verdens blod på 
hænderne.” ”Glem aldrig, at industrialiseret folkemord er modernitetens skyggeside.”
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