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• INDHOLD • NOTER

INDLEDNING
SKOLEPOLITISKE DILEMMAER

Alle vestlige demokratier står over for en prekær udfordring, 
også det danske: Hvordan skal man skabe et demokrati, der 
inkluderer flere kulturer? Skole og uddannelse opfattes af 
mange som en væsentlig del af løsningen. Hvordan kan man – 
med skole og uddannelse som løftestang – skabe et demo-
kratisk og flerkulturelt samfund? Eller skal eller kan skolen 
overhovedet bidrage til det? Er det snarere det, der helt eller 
delvis skal forhindres? Er det flerkulturelle samfunds frem-
vækst snarere en trussel mod demokratiet?

Der er tale om et komplekst og til tider konfliktfyldt pro-
blemfelt. For befolkningens kollektive identitetsdannelse er på 
dagsordenen. Og dermed også hvilke fællesskaber individer og 
grupper skal udvise loyalitet overfor. I denne bog er det – på 
forskellige leder – formidling af kulturarv og kollektive erin-
dringer i historieundervisningen, der er omdrejningspunktet. 
Historieundervisningens erindringspolitik handler om under-
visningens faglige indhold, og derfor om fag- og historiedidak-
tik. Men analyser heraf peger på et videre perspektiv. Jeg vil 
vise, at analyserne kan fungere som en fortolkningshorisont, 
hvorigennem jeg kan afdække samfundsmæssige magtkampe 
om befolkningens historiebevidsthed og kollektive identitets-
dannelse som medborgere i et demokrati.
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Bogen er bygget op omkring en serie dybdegående em-
piriske analyser af historieundervisningens erindringspolitik 
og formidling af kulturarv, med vægten på det første årti af 
2000-tallet. Det teoretiske afsæt for analyserne klarlægger 
jeg i kapitel 1. De overordnede problemstillinger, jeg søger 
at få svar på, lyder: Hvilke(t) forestillede fællesskab(er) skal 
historieundervisningen forberede elever til at leve og virke i? 
Et demokratisk? Et flerkulturelt? Et nationalt? Jeg mener, de 
tre fællesskaber kan og bør sammentænkes. Den politiske 
elite i Danmark, og mange andre i det danske samfund, vil 
være skeptiske over for den tanke – ja, nogle vil med næb og 
kløer bekæmpe den.

Konflikterne om de tre forestillede fællesskaber er der, hvor 
historieundervisning og -didaktik og erindrings- og identitets-
politik løber sammen med dybe konflikter i dansk politisk 
kultur i øvrigt. Sådan som det har været tilfældet med kampen 
om befolkningens kollektive erindringer og identitetsdannelse 
fra tid til anden. Det afgørende nye er, så vidt jeg kan se, at 
denne kamp er spændt ud imellem to uforenelige tendenser – 
mellem assimilation og “livet i salatskålen”. Lad mig vise, 
hvad jeg mener med det, og derefter redegøre for resten af 
bogens indhold.

Danmark – et hjem for danskere

I begyndelsen af januar måned 2012 offentliggjorde folkesko-
lelærernes fagblad Folkeskolen resultaterne af en interviewun-
dersøgelse blandt bladets faste spørgepanel.1 Undersøgelsen 
drejede sig om et af de senere års mest opsigtvækkende initia-
tiver i dansk uddannelses- og kulturpolitik – indførelsen af to 
obligatoriske kanoner i folkeskolen. Den ene kanon – dansk 
litteraturs kanon – blev indført i 2004 og bestod af 15 forfat-
terskaber, som folkeskolens elever skulle stifte bekendtskab 
med i løbet af deres skoleforløb. Den anden kanon – historie-
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kanonen – blev indført i 2009 sammen med et nyt faghæfte 
for historie, Fælles Mål. 2009. Historie (herefter blot Historie 
09). Kanonen består af 29 punkter, eller historiske nedslag, 
fra ‘Ærtebøllekulturen’ til ‘11. september 2001’, som skal op-
tage 25 % af historieundervisningens tid. Det er første gang 
i folkeskolens nyere historie, at den danske stat har pålagt 
lærerne et tvangspensum af denne karakter.

Undersøgelsen viste, at folkeskolelærerne var splittede i 
to grupper. 6 ud af 10 dansklærere anså den litterære kanon 
for blot at være til inspiration. For historielærerne drejede 
det sig om ca. hver anden. Mange lærere havde tilsynela-
dende et afslappet forhold til det statsautoriserede pligtstof. 
Undersøgelsen vakte en vis opsigt blandt politikere på Chri-
stiansborg. Mai Henriksen fra Det Konservative Folkeparti 
kaldte børne- og undervisningsminister Christine Antorini 
fra Socialdemokratiet i åbent samråd i Folketingets børne- 
og undervisningsudvalg d. 17. januar 2012. Var ministeren 
enig i, at kanonerne kun var til inspiration – og hvad ville 
hun gøre for at indskærpe de gældende regler over for fol-
keskolerne?2 Ministerens svar var, at hvad enten man var 
enig eller uenig i, om der skal være kanoner som en del af 
målene for undervisningen i folkeskolen, så var de en del af 
de gældende regler, indtil de måtte blive ændret. Det havde 
hun også indskærpet over for skolelederne og Kommunernes 
Landsforening. Flere af udvalgets medlemmer hilste ministe-
rens indskærpelse velkommen, bl.a. to af hendes forgængere 
på posten som undervisningsminister, Ulla Tørnæs og Tina 
Nedergaard.

Her stoppede sagen imidlertid ikke. Den 23. februar 
2012 fandt den vej til folketingssalen. Anledningen var et 
§ 20-spørgsmål fra medlemmer af Dansk Folkeparti. Ud-
gangspunktet var atter undersøgelsen i Folkeskolen3. I sin 
tale gentog undervisningsminister Christine Antorini det svar, 
som hun havde givet i samrådet lidt over en måned forinden. 
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Ordføreren fra Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, stillede 
sig imidlertid ikke tilfreds med det. Derfor fremlagde han 
sammen med Karen Ellemann fra Venstre og Lene Espersen 
fra Det Konservative Folkeparti et forslag til vedtagelse. Heri 
hed det blandt andet,

“[at] det er Folketingets opfattelse, at danske skoleelever svigtes og 

værdiløsheden øges, hvis ikke vi som samfund inkluderer en grundig 

forståelse for den danske kulturarv i den danske folkeskole.”4 

Ifølge forslaget skulle det derfor indskærpes, at kanonlisterne 
skulle ligge til grund for undervisningen i dansk og historie, og 
at regeringen måtte sikre, at dette blev respekteret. Ahrendtsen 
(DF) gav en uddybende forklaring herpå:

“Traditionelt har danske lærere haft en meget stor frihed, især i 

sammenligning med andre lande, hvor man ikke har haft samme 

tillid til, at lærerne løfter det fælles dannende sigte. I Danmark 

skyldes denne frihed, at landet har været ensartet både folkeligt og 

kulturelt. Der har ganske enkelt været ting, man ikke satte spørgs-

målstegn ved, og som var helt naturlige, at børnene skulle lære. Fra 

1960’erne og fremefter ændredes dette markant. Først gennem re-

formpædagogernes og socialisternes korstog mod dannelsen og siden 

kulturradikalisternes dødsmarch mod multikulturalismen. Tanken 

om, at Danmark var et hjem for danskerne, og at folkeskolen skulle 

bibringe eleverne en følelse af at være i et åndeligt og historisk fælles-

skab, har været under voldsom beskydning fra et lille, yderligtgående 

mindretal af det danske samfund, et mindretal, der støt og roligt 

har arbejdet sig ind på nøglestillinger i undervisningssystemet (…) 

Folkeskolen blev udvandet og langsomt tømt for nationalt indhold. 

Heldigvis ville vælgerne det anderledes. I 2001 sagde de udtrykkeligt 

stop til afviklingen og valgte et flertal, der sammen med Socialde-

mokratiet fik sadlet om. Et bredt flertal stod bag genrejsningen af 

folkeskolen og dermed også indførelsen af kanonlisterne.”5
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Der var altså langt mere på spil, end hvorvidt lærerne overhol-
der de formelle regler for undervisningen. Kanonerne var til-
tænkt en omfattende kultur- og uddannelsespolitisk funktion i 
det danske samfund. Kanonerne var et værn mod intet mindre 
end “værdiløshed i den danske befolkning”. Det nationale 
indhold i skolen og “den danske kulturarv” var truet. Dels 
af reformpædagoger, dels af kulturradikal multikulturalisme. 
Kanonlisterne var et udtryk for det modsatte – en national, 
kulturel genrejsning. Noget af det samme gav ordføreren fra 
Det Konservative Folkeparti, tidligere justits- og udenrigsmi-
nister Lene Espersen, udtryk for:

“Kulturkanonen [handler] jo om, hvem vi er i Danmark. De mange 

mennesker (…) der bor i Danmark, er jo ikke bare 5,5 millioner 

mennesker, der har valgt at placere sig et tilfældigt sted på jordklo-

den (…) Nej, vi har noget, der binder os sammen som nation. Med 

et ord bruger man ofte betegnelsen sammenhængskraft, og for Det 

Konservative Folkeparti er det helt afgørende at sige, at det, der 

binder os sammen som nation, er noget, der er funderet i os som 

nation, det er vores kultur, det er vores værdier, det er vores normer, 

det er vores adfærdsmønstre, og det er vi et fællesskab omkring (…) 

Kanonlisterne kom til (…) i et forsøg på at lave en eller anden form 

for fælles fortælling, en fælles historie om, hvor vi kommer fra, og 

hvad der kitter os sammen som folk.”6 

Ifølge Ahrendtsen og Espersen er formålet med kanonerne at 
sikre, at befolkningen nu og i fremtiden identificerer sig med 
et nationalt erindrings- og folkefællesskab – et nationalt ‘vi’. 
Det, Ahrendtsen betegnede som et “åndeligt og historisk fæl-
lesskab”, svarede til Espersens brug af “vores kultur”, “vores 
værdier”, “vores normer”, “vores adfærdsmønstre” – “noget, 
der kitter os sammen som folk”, og “noget, der er funderet i 
os som nation”. Kanonerne var en del af et ambitiøst stats-
styret nationalt erindrings- og identitetspolitisk projekt. Det 
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var tillige et projekt, som de tre partier bag forslaget mente, 
at folketingsvalget i 2001 havde givet dem et folkeligt mandat 
til at gennemføre. Til grund for deres synspunkter ligger en 
essentialistisk og etnocentrisk opfattelse af dansk kultur. Inden 
for en essentialistisk tænkemåde antages det uden videre, at 
det lader sig gøre at udlede en særlig essentiel og på forhånd 
givet substans i dansk kultur, som ækvivalerer den bestemte 
entalsform – den danske kultur – der så svarer til de anvendte 
personlige pronominer – “vi” og “vores”. Etnocentrisme byg-
ger på en taget-for-givet antagelse om, at de etniske dan-
skere – “vi” – er de eksklusive bærere af denne kultur – “vores 
kultur”. Den erindrings- og identitetspolitiske fordring er, at 
indsigten heri skal være hovedformålet med undervisningen 
i historie og andre kulturformidlende fag i skolen.

Folketingsforhandlingen sluttede med, at et flertal (S, R, 
SF, EL og LA) vedtog et andet forslag end det førnævnte fra 
DF, K og V. Heri konstaterede man, at det fortsat var en pligt 
at undervise i kanonerne – men også “at Folketinget finder, at 
historie- og litteraturkanonerne fremover i højere grad skal 
bruges til inspiration til folkeskolens lærere”.7 I forbindelse 
med det kommende folkeskoleforlig ville forligskredsen un-
dersøge, hvordan kanonerne kunne bruges mest hensigtsmæs-
sigt, hvad det så end betyder. Ahrentsen og Espersen, og alle 
der støtter deres nationale projekt, må være bekymrede. Er 
en mulig ophævelse af de obligatoriske kanoner også et signal 
om et skifte i statens erindringspolitik? Fx fra en national til 
en mere flerkulturel?

Ontarios salatskål

Senere på året 2012 var der noget, der kunne tyde på det. 
(Hvordan sagen foreløbig har fundet sin afslutning, skal jeg 
komme ind på til sidst i kapitel 3). I september måned var 
børne- og undervisningsminister Christine Antorini på besøg 
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i den canadiske delstat Ontario.8 Med hende var Folketingets 
børne- og undervisningsudvalg. Ontarios skolesystems succes 
var kommet politikerne for øre. Det var lykkedes at hæve 
elevernes præstationer betragteligt. Der måtte være inspira-
tion at hente for ministeren og rigets øvrige førende uddan-
nelsespolitikere. For Antorini skulle besøget også bruges til 
at vise, hvad hun stræbte efter med den omfattende reform 
af folkeskolen, der var på tegnebrættet, og som bl.a. indebar 
indførelsen af helhedsskolen.

Uddannelsespolitikerne kunne bl.a. lære af besøget, at 
Ontario har tre succeskriterier for uddannelsessystemet.9 
For det første et højt niveau i elevernes skolepræstationer. 
For det andet en reduktion af afstanden i elevernes faglige 
præstationer. Og for det tredje en forøgelse af befolkningens 
tiltro til en offentligt finansieret skole. Alt tyder på, at man 
er lykkedes med bestræbelserne. Der er ikke noget at sige til, 
at forholdene i Ontario var et studie værd.

De danske uddannelsespolitikere kunne også erfare, hvad 
staten Ontario anser for at være forudsætningen for at opfylde 
succeskriterierne. Det kalder man for “equity and inclusive 
education principles”. Disse principper er der også tre af. For 
det første diversitet, der refererer til elevernes forskelligheder 
i form af fx oprindelse, kultur, etnicitet, køn, sprog, fysiske 
og intellektuelle evner, race, religion, seksuel orientering og 
socioøkonomisk status. For det andet lighed, der vedrører 
en fair, inkluderende og respektfuld behandling af eleverne, 
der er rundet af nævnte former for diversitet. Og endelig, for 
det tredje, inkluderende læring, dvs. en pædagogisk udmønt-
ning af de to førstnævnte principper. Hvordan alt det mere 
overordnet skal relateres til skolens curriculum, formuleres 
på denne måde:

“The ministry’s curriculum policy supports respect for and accep-

tance of diversity in Ontario’s school. Through the curriculum re-




