Den sønderjyske historiekanon
- lærervejledning til grundskolen

Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en
national vinkel? Og hvordan vil en kanon se ud, hvis det ikke er politikere og eksperter, men almindelige
unge, der skal bestemme, hvilke begivenheder er vigtige at huske, og hvilke der kan sendes på glemslens
losseplads? Lad dine elever være med til at skrive deres regions historie!
Den sønderjyske historiekanon er et interaktivt læremiddel, hvor dine elever kan blive klogere på den
sønderjyske historie og debattere, hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie der har størst betydning for
deres liv i dag. På den måde kan de få en fornemmelse for, hvorfor det er væsentligt at kunne forholde sig
til fortiden.
Eleverne bliver gennem tekst og video præsenteret for 20 forskellige højdepunkter fra den sønderjyske
historie og skal på den baggrund tage stilling til, hvor betydningsfuld hver enkelt af disse begivenheder er
for dem selv i dag. De får endvidere en mulighed for at begrunde, hvorfor en begivenhed er vigtig og kan på
den måde indgå i en dialog med andre unge om, hvilke dele af fortiden der er mest betydningsfulde for
dem.
På baggrund af de svar, eleverne giver, genereres der dels en individuel ”Min historiekanon” og en
kollektiv ”Sønderjysk historiekanon”. Begge disse kanoner kan bruges som udgangspunkt for diskussioner
om, i hvilken grad man kan tale om en sønderjysk identitet.
I det følgende introduceres hjemmesidens forskellige elementer, og til sidst kan du finde et
undervisningsforløb, der lægger op til at arbejde målrettet med historiebevidsthed.
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Færdigheds- og vidensmål
Den Sønderjyske Historiekanon lægger især op til at arbejde med historisk bevidsthed og med forholdet
mellem den regionale og den nationale historie. I 7.-9. klasse vil det derfor være oplagt at bruge
hjemmesiden i et forløb med fokus på følgende arbejdsområder og færdigheds- og vidensmål:
Historisk bevidsthed (spec. fase 2)
 Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
 Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Det lokale, regionale og globale
 Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
 Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

Endvidere kan materialet bidrage til elevernes historiske overblik og forståelse af kausale sammenhænge,
som det kommer til udtryk i følgende arbejdsområde:
Kronologi, brud og kontinuitet
 Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
 Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
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Elementer på hjemmesiden
Adgang
Hjemmesiden giver forskellige muligheder afhængig af, om man er logget ind eller ej. Langt de fleste
informationer kan tilgås uden login, men for at få adgang til sidens interaktive elementer er elever og
lærere nødt til at logge ind (Om login: se nedenfor!). I de følgende afsnit vil det fremgå, hvilke elementer
man kun kan anvende, når man er logget ind.

Forsiden
Som på andre hjemmesider indeholder forsiden i den sønderjyske historiekanon de væsentligste
informationer og navigationsstier. Allerede på forsiden kan man se det gennemgående træk i designet, at
interaktive elementer markeres med okkergul signalfarve.
Centralt på siden er en tidslinje med de 20 historiske højdepunkter, der udgør hjemmesidens kerne. På
tidslinjen er der billeder med links til undersider om hvert enkelt historisk højdepunkt. For eleverne vil det
være hovedværktøjet til at navigere rundt på siden. Det kan dog være en god idé også at gøre dem
opmærksom på menuen i øverste højre hjørne, da den giver adgang til andre informationer og funktioner.

På forsiden kan eleverne (og andre interesserede) desuden få adgang til historiske battles (mere herom
nedenfor) og starte deres egen historiekanon. Endvidere finder man et grafisk overblik over, hvilke
højdepunkter, de deltagende elever mener, har størst betydning for dem som sønderjyder i dag. Nederst
findes et interaktivt kort over geografiske steder, der knytter sig til de historiske højdepunkter. Ved at
trykke på markørerne på kortet kan eleverne få informationer om stedet og det tilknyttede højdepunkt.
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Klik på de gule markører på kortet for mere information.

De historiske højdepunktsider
Hjemmesiden indeholder undersider med 20 højdepunkter i hele Sønderjyllands historie fra 700-tallet til i
dag, udvalgt og skrevet af Museum Sønderjylland. Fra forsiden kommer man ind på højdepunktsiderne ved
at klikke på et af ikonerne på tidslinjen. Her finder man en kort tekst med billeder og tilhørende video, hvor
højdepunktet udfoldes. Til hvert højdepunkt er der knyttet et sted, der også beskrives kort, ligesom det er
muligt at se dets placering på et kort over Sønderjylland. Højdepunktsiderne indeholder desuden links til
supplerende læsning og til interaktive multiple choice-opgaver, som eleverne kan bruge til at tjekke, om de
har fået styr på det centrale under læsningen.

Eksempel på dele af en
højdepunktsside:

4

Nikolaj Petersen: Den Sønderjyske Historiekanon – lærervejledning til grundskolen

ISBN 978-87-998662-2-9

Er eleverne logget ind, har de desuden adgang til at give deres bedømmelse af højdepunktets betydning.
Hvordan det spørgsmål, eleverne bliver stillet, er formuleret, afhænger af, hvor de kommer fra. Elever i det
sønderjyske område, der jo udgør hovedmålgruppen for læremidlet, bliver spurgt, hvor stor en betydning
begivenheden har for dem som sønderjyder i dag. For elever uden for Sønderjylland lyder spørgsmålet
derimod: ”Hvor stor historisk betydning mener du, at denne begivenhed har?”, da det ikke giver mening at
bede disse elever om at påtage sig en rolle som unge sønderjyder.

Begrundelsesdelen er et andet
interaktivt element på siden. Hvis
eleverne giver højdepunktet 3
point eller derover, bliver de bedt
om at begrunde, hvorfor de
mener, at netop dette
højdepunkt er vigtigt. Hvis de
giver 0-2 point, bliver de til
gengæld bedt om at begrunde,
hvorfor højdepunktet ikke er
vigtigere. Når de har trykket
”Indsend”, vil deres begrundelse
indgå i den elevgenererede liste,
så andre elever, der kommer til at
arbejde med siden på et senere
tidspunkt, vil kunne se den. Hvis
man som enkeltperson eller
klasse ønsker at åbne andres øjne for et historisk højdepunkt, som man opfatter som særlig vigtigt, fx fordi
det knytter sig til et sted i ens nærområde, kan man altså bruge sine begrundelser til det.
Eleverne har desuden mulighed for at like hinandens begrundelser. Det har betydning for,
hvilke begrundelser der vises. Det er nemlig kun de to mest populære begrundelser, der er
synlige hele tiden – der er dog altid mulighed for at få vist alle begrundelser, hvis man ønsker
det. Der er også mulighed for at se de nyeste begrundelser under fanen ”Vis nyeste” eller ens
egen ved at trykke på knappen ”Se din begrundelse”.
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Hvad angår de interaktive tjek-opgaver er de primært udviklet med sigte
på, at eleverne skal arbejde mere seriøst med indholdet og få de
vigtigste indholdsmæssige pointer med. Da spørgsmålene er designet til
elever på ungdomsuddannelserne, vil de nok være for svære for mange
elever i 7.-9. klasse.
Når man trykker på ”Start”, åbner en ny fane – det giver mulighed for, at
eleverne kan søge tilbage i teksten for at finde oplysninger, som de
måske ikke fik med ved første gennemlæsning.

Opgaverne indeholder desuden en udførlig respons
på hver enkelt spørgsmål, og det vil derfor være en
god idé at bede eleverne læse denne respons
grundigt, især hvis de har svaret forkert. Endelig gives
der mulighed for, at eleverne kan udskrive en oversigt
over deres svar til sidst. Denne funktion kan med
fordel bruges til at kontrollere, om eleverne arbejder
med en eller flere højdepunktsider hjemme, og om de
gør det grundigt nok. Sæt fx som krav, at eleverne
skal have opnået 100 % korrekt besvarelse, før de må
stoppe, og bed dem om at medbringe en udskrift som
bevis.

Videnstestene fungerer kun på digitale enheder
med Adobe Flash Player, dvs. man kan fx ikke
benytte dem på iPads og iPhones.

Via knappen under ”Vil du vide mere” er der desuden links til
digitalt ekstra-materiale for hvert højdepunkt.
Elevernes arbejde på den enkelte højdepunktside afsluttes
naturligt med, at de trykker på knappen i bunden af siden, der
leder til ”Min historiekanon”, hvor de kan gøre status over deres
arbejde so far.
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Historisk battle
I et historisk battle sættes to historiske højdepunkter over for hinanden, og elevernes opgave er at
bestemme, hvilket af dem der har haft størst betydning. I hvert battle får eleverne de mest centrale
informationer om højdepunktet og træffer beslutningen på den baggrund (eller ud fra, hvad de øvrigt ved).
Eleverne kan støde på de historiske battles på to måder. Den første måde er ved at gå via forsiden og
vælge historisk battle, og de vil så få sat tilfældige højdepunkter over for hinanden. Denne type battle kan
fx bruges som appetitvækker, inden eleverne går i gang med det mere dybdegående arbejde med
højdepunktsiderne.
Den anden måde er, når eleverne har givet deres bedømmelse på højdepunktsiderne. Hvis eleverne har
givet flere højdepunkter samme pointtal, fx 3 point, vil eleverne blive præsenteret for et historisk battle,
der skal vise, hvilken af de to begivenheder, de mener, er vigtigst. Denne type battles har betydning for, i
hvilken rækkefølge højdepunkterne placeres på elevernes egen historiekanon – og evt. for hvilke
højdepunkter der kommer med. Sidstnævnte battles forekommer kun, hvis man er logget ind.
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Min historiekanon
Efterhånden som eleverne bedømmer de enkelte historiske højdepunkters betydning og gennemfører
historiske battles, genererer hjemmesiden automatisk elevens egen historiekanon, kaldet ”Min
historiekanon”. Denne liste, der efter login kan findes via menuen i toppen af alle sider, indeholder de 7
højdepunkter, som eleverne har tillagt
størst betydning.
”Min historiekanon” kan ses som en
form for slutprodukt for elevernes
aktiviteter på selve hjemmesiden, og
der er derfor mulighed for, at eleverne
skriver kanonen ud. Dog skal det være
sagt med det samme, at elevernes
arbejde nødvendigvis skal slutte med,
at de skriver historiekanonen ud. Som
det vil fremgå af forslag til
undervisningsforløb nedenfor kan
elevernes egne historiekanoner være
et godt udgangspunkt for en diskussion
om identitet og historiebevidsthed i
grupper eller på klassen eller for
individuelt skrivearbejde.

Når eleven er logget ind, har hun også mulighed for at tilgå
de personlige dele af siden: ”Min historiekanon” og ”Mine indstillinger”.
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Fælles historiekanon
Sideløbende med, at
hjemmesiden skaber elevernes
individuelle historiekanon,
genereres også en samlet
historiekanon for alle unge i det
sønderjyske område. Denne
kanon vises som sagt i grafisk
fremstilling på forsiden, men den
kan desuden findes i listeform
under ”Fælles historiekanon” i
menuen.
Den fælles kanon kan som
elevernes individuelle
historiekanoner være et oplagt
udgangspunkt for en
klassediskussion – hvor ligheder
og forskelle mellem enkeltelevers,
klassens og alle de deltagende
unge sønderjyders opfattelser
bruges til at sætte fokus på,
hvordan fortiden kan tolkes
forskelligt.
I forhold til brugen af den fælles kanon er det værd at være opmærksom på, at kanonen kun indeholder
de unge sønderjyske elevers vurderinger. Andre brugeres data sorteres automatisk fra, så listen reelt set er
en meningsmåling for unge i det sønderjyske område.

Om historiebevidsthed
I menuen kan du finde en tekst, der forklarer, hvad historiebevidsthed er, hvilken relevans begrebet har for
Den Sønderjyske Historiekanon, og hvordan arbejdet med Den Sønderjyske Historiekanon kan styrke
elevernes historiebevidsthed. Teksten forklarer begreber som ”levet historie”, ”fortalt historie”, ”at være
historieskabt og historieskabende”, ”erindringsfællesskab”, ”erindringspolitik” og ”kanon”. Teksten vil nok
være for svær og for abstrakt for de fleste elever i 7.-9. klasse, men kan bruges som udfordringsopgave for
de dygtigste og mest interesserede elever.

Sønderjylland eller Slesvig?
I menuen findes desuden en kort tekst om, hvad begreberne Sønderjylland og Slesvig dækker over. Teksten
kan med fordel læses i starten af forløbet for at skærpe elevernes bevidsthed om, hvor vigtigt det er at
være præcise i sin brug af disse betegnelser for regionen.
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Login
Elevens login
For at logge ind skal eleverne blot angive sin mailadresse og en adgangskode.

Første gang de logger ind, skal de dog vælge ”Ny bruger” og oprette sig. Det kan gøres på to måder. Skal
man arbejde med Den Sønderjyske Historiekanon i undervisningen, så bruges venstre side af tilmeldingen,
hvor der kræves en klassekode. Klassekoden genereres, når læreren opretter en ny gruppe, og er en sikring
af, at eleverne kobles til den rigtige klasse/lærer. Det er derfor vigtigt, at denne kode indtastes korrekt.

Derefter skal eleven angive fornavn, efternavn, mailadresse, fødselsdato, postnummer. De får så tilsendt en
mail med et aktiveringslink og password, og når de har trykket på linket, kan de logge ind på normal vis og
starte deres arbejde.
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Bemærk, at elevens navn og mailadresse kun bruges til login og til, at elevens egen lærer kan identificere
vedkommende – på hjemmesiden vil eleven blive anonymiseret, så der ved elevens indlæg fx kommer til at
stå ”Elev1”, 2.y, Sønderborg Statsskole.
Under elevernes registrering kan du som lærer følge med under ”Mine grupper” og tjekke, om eleverne
tilmelder sig med deres eget navn og angiver øvrige oplysninger korrekt. Og du har muligheden for at slette
falske profiler og redigere i elevernes oplysninger om nødvendigt.

Lærerens login
Der er en særlig login for lærere, der giver en række særlige muligheder for dels at følge elevernes arbejde
og dels redigere/censurere i egne klassers arbejde på hjemmesiden (– se mere om disse muligheder i
afsnittet ”Dine grupper” nedenfor). For at logge ind første gang som lærer, skal du vælge ”Ny bruger” og
angive fornavn og email på trin 1, samt efternavn, postnummer og fødselsdag på trin 2, og din skoles navn
og institutionsnummer på trin 3. Du får så tilsendt en mail med et aktiveringslink og adgangskode, og når
du har trykket på linket, kan du logge ind på normal vis og starte dit arbejde.

Bemærk, at skolens 6-cifrede institutionsnummer kan findes via UVM’s institutionsregister på
http://uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Institutionsregister.

11

Nikolaj Petersen: Den Sønderjyske Historiekanon – lærervejledning til grundskolen

ISBN 978-87-998662-2-9

Dine grupper
Er du logget ind på hjemmesiden, kan du via ”Dine grupper”
oprette dine hold og følge med i dine elevers arbejde.

Sådan opretter du et hold
Du kan oprette et nyt hold ved at angive
holdets navn, fx 9.a eller 2.y, i det dertil
indrettede felt. Tryk derefter på ”Generer
klassekode”, så du får den kode, som du
skal give til de elever, der skal tilmeldes
holdet (se under ”Elevens login ovenfor”).
Gem derefter holdet, som så vil kunne ses
under ”Dine grupper” nedenfor.

Overblik over dine elevers arbejde
Under det enkelte hold er der forskellige muligheder for at få overblik over dine elevers arbejde. Via ”Se
Elevliste” kan du se, hvilke elever, der er tilknyttet dit hold, og der er en rød knap, hvor du kan slette evt.
falske profiler, og en gul knap, som du kan bruge til at se den pågældende elevs oplysninger og aktiviteter.
Det er her, du kan følge med i, hvordan eleverne registrerer sig under opstarten, og hvor du har mulighed
for at ændre elevens oplysninger (jf. ”Elevens login”). Og det er her, du vil kunne slette evt. utilbørlige
indlæg (jf. nedenfor).
Når eleverne går i gang med arbejdet, kan du
endvidere via ”Elevers vurderinger af
højdepunkter” og ”Elevbegrundelser” følge med
i, hvor mange point eleverne giver de enkelte
højdepunkter, og hvilke begrundelser de giver
for, at et højdepunkt har stor betydning for
dem. ”Elevbegrundelser” giver dig således en
indsigt, som du kan bruge til at tage en samtale
med enkeltelever om, hvordan de kan arbejde
med at gøre deres begrundelser mere fagligt
funderede.
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I ”Elevers vurderinger af højdepunkter” er elevernes point og begrundelser ordnet, så man hurtigt kan
danne sig et overblik over, hvad klassen som helhed mener om et højdepunkt. Denne indgang kan med
fordel bruges til at starte en diskussion på klassen om relevansen af det konkrete højdepunkt. Dette kan
være relevant, både hvis der er stor forskel i elevernes svar (her vil diskussionen nok køre af sig selv), og
hvis alle elever har svaret nogenlunde det samme (her skal man nok som lærer spille djævlens advokat og
forsøge at udfordre og rykke elevernes opfattelser).

Mulighed for at redigere og censurere
En væsentlig del af elevernes arbejde med Den Sønderjyske Historiekanon består i at skrive indlæg på
hjemmesiden, hvor de begrunder vigtigheden af udvalgte historiske begivenheder. Disse begrundelser vil
ligge offentligt tilgængeligt. For at undgå, at nogle elever føler sig udstillet ved, at deres navn bliver knyttet
til tekster, de skriver i en kontekst, hvor fokus er på at lære og forbedre sig, har vi valgt at anonymisere
afsenderne på hjemmesiden. Der kommer derfor på selve siden til at stå fx ”Elev1, 2.y, Sønderborg
Statsskole”, således at kun elevens lærer og webmasteren ved, hvem der har skrevet hvad.
Et problem med relativ anonymitet er naturligvis, at der kan være personer, der som følge heraf
handler mere uansvarligt og benytter forummet til at føre smædekampagner mod andre. Der er derfor
blevet indbygget forskellige elementer på hjemmesiden for at dæmme op for sådan adfærd. For det første
får elever (og andre brugere) mulighed for at anmelde andres ytringer som stødende ved at trykke på vikonet til højre ud for den enkelte begrundelse. For det andet får man som lærer rettigheder til at se og
slette egne elevers indlæg, så man kan censurere, hvis der skulle opstå en situation, hvor det skulle være
nødvendigt. Desuden får man en advarsel, hvis en ytring fra ens elever er blevet anmeldt som stødende, så
man ikke selv skal trawle alle udsagn på hjemmesiden hele tiden. For det tredje får webmasteren besked,
når indlæg anmeldes som stødende, og han har rettigheder til at slette indlæg fra alle brugere.
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Den sønderjyske historiekanon på YouTube
Ved siden af hjemmesiden har Videncentret etableret en YouTube-kanal, hvor eleverne kan indgå i dialog
med elever fra andre skoler (og øvrige interesserede). Her kan eleverne nemlig uploade videoer, som de er
særlig stolte af – og måske gerne vil have ud til et bredere publikum med navns nævnelse. YouTube kan
også bruges, hvis en gruppe af elever eller en hel klasse beslutter sig for at føre kampagne for at sikre, at
andre får øjnene op for et bestemt højdepunkt. Det kunne fx være et højdepunkt, der er knyttet til et sted i
elevernes lokalområde, eller et, som de af familiemæssige årsager føler særlig tilknytning til.
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Forslag til undervisningsforløb
Som præsentationen af hjemmesidens enkelte elementer lægger op til, kan siden anvendes på mange
forskellige måder. Den kan fx bruges til at finde oplysninger om et enkelt af de historiske højdepunkter, til
at få et hurtigt overblik over Sønderjyllands historie gennem tidslinjen på forsiden, til lidt underholdning
gennem historiske battles, til at lære mere om historiebevidsthed eller til at få et indtryk af, hvilke
historiske begivenheder de sønderjyske unge opfatter som vigtigst for deres sønderjyske identitet. Skal
man udnytte hjemmesidens fulde potentiale som læremiddel, bør man dog inddrage så mange af disse
aspekter som muligt i et undervisningsforløb.
Her følger et bud på, hvordan man kan gøre netop dette i en klasse i det sønderjyske område. Først
beskrives forløbets enkelte elementer udførligt og derefter samles elementerne i en timeplan i skemaform.
Det foreslåede forløb strækker sig over ca. 13 timer af 45 min, men man kan selvfølgelig afkorte det eller
tilføje ekstra elementer efter behov.
Introduktion: Start med en runde historiske battles (25-30 min.)
Start med en introduktion til forløbet og hjemmesiden. Introduktionen kan evt. indledes med en
hurtigskrivning og klassesamtale om, hvad det vil sige at være sønderjyde. Denne samtale kan være med til
at afdække elevernes forforståelse af deres egen identitet. Det vil fx ikke nødvendigvis være alle elever, der
føler sig som sønderjyder, men giver elever udtryk for det, kan man tage en snak om, at det at være
sønderjyde både kan handle om, hvor man er født/bor (geografi), og om, hvad man føler sig knyttet til
(identitet/kultur).
Som en del af introduktionen kan man endvidere bruge de historiske battles som en appetitvækker. I de
historiske battles er der nemlig en kort tekst om de enkelte begivenheder, som kan være med til at give
eleverne et indtryk af, hvad de skal i gang med at bearbejde mere med. For nogle elever kan det måske
være lidt frustrerende, at de ikke på nuværende tidspunkt har det historiske skelet og derfor ikke helt kan
overskue, hvor begivenhederne hører til i tid. Denne øvelse kan derfor være anledning til at forklare dem,
at det blandt andet er dette overblik, hele forløbet skal være med til at give. Lad eleverne prøve en runde
på 10 battles.
Lad eleverne oprette sig som brugere (15-20 min.)
Se afsnittet om login på s. 10.
Bearbejdelse af de 20 historiske højdepunktsider
Den overordnede pointe i Den Sønderjyske Historiekanon er at lave sin egen historiekanon og deltage i
udarbejdelsen af den samlede kanon. Begge dele kræver viden om alle de 20 begivenheder. Uden en sådan
viden vil eleverne ikke på oplyst og demokratisk vis kunne tage stilling til, hvilken betydning hver enkelt
begivenhed har for dem. Det er derfor vigtigt, at forløbet tilrettelægges, så alle elever får indsigt i
samtlige 20 højdepunkter.
For langt de fleste elever vil et forløb, hvor højdepunkterne bearbejdes på samme måde (fx individuelt
eller i par) fra den ene ende til den anden, være lige lovligt ensformigt. Det anbefales derfor at veksle
mellem individuelt, par- og gruppearbejde med teksterne, kombineret med fremlæggelse i matrixgrupper
eller på klassen. Endvidere kan man variere ved at lade eleverne kombinere elementerne på
højdepunktssiderne på forskellige måder – fx kan de ved nogle højdepunkter se videoen og blot skimme
teksten, ved andre læse teksten grundigt og ved andre igen læse teksten lidt hurtigere og søge ekstra
information gennem linksene. Der er også en mulighed for at lade eleverne arbejde med tjekopgaverne på
højdepunktsiderne for at finde ud af, om eleverne har fået de centrale pointer med. Dog skal man være
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opmærksom på, at disse tests er ret svære. Det vil derfor være en god idé at starte med at lade eleverne
tage en enkelt test og derefter kun inddrage opgaverne i resten af forløbet, hvis de synes, at opgaverne er
til at forstå og besvare. Endelig vil man også kunne inddrage mere kreative øvelser, fx at eleverne skal tegne
en af begivenhederne.
Hvis elevernes bedømmelse af begivenhedernes betydning skal være nogenlunde retvisende, er det dog
vigtigt, at man som lærer bestræber sig på, at der ikke er for stor forskel på den tid og dybde, der sættes af
til begivenhederne. Ellers vil der være en risiko for, at eleverne blot overtager lærerens vægtning af
begivenhederne, og det vil således ikke være deres egen, men lærerens stemme, der kommer til udtryk ved
afstemningerne. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at give alle begivenheder nøjagtig samme
opmærksomhed, men man kan have i baghovedet, at det er vigtigt ikke at komme til at præge eleverne for
meget på denne måde.
Rækkefølge
Værd at overveje er, i hvilken rækkefølge eleverne skal arbejde med højdepunkterne. Selvom hjemmesiden
er opbygget med tidslinjer, hvor det måske kan synes oplagt at starte med det ældste højdepunkt,
Dannevirke-grænsen, er det ikke ensbetydende med, at det giver det bedste resultat at arbejde med
højdepunkterne i kronologisk rækkefølge.
Der kan være en pointe i at lade det allerførste højdepunkt, som eleverne støder på, være et
højdepunkt, som man forventer, at eleverne vil tillægge stor betydning, fx 1864. Det vil formodentlig gøre
eleverne mere engagerede i projektet, og det vil gøre det lettere at få eleverne til at reflektere over,
hvordan man på forskellig vis kan begrunde, hvorfor en begivenhed er væsentlig. For nogle vil det måske
være, fordi de har set 1864-serien på DR eller hørt om begivenheden i medierne, altså en henvisning til den
nationale danske historiebevidsthed. Andre vil måske vide, at nederlaget i 1864 udskilte Sønderjylland fra
resten af Danmark og gjorde, at området fik en særlig historie af den grund (regional forklaring). Mens
andre igen måske har familiehistorier om tipoldeforældre, der deltog (altså en familie- eller slægtsvinkel) –
eller hver dag cykler forbi et sted eller et mindesmærke fra højdepunktet (individuel/lokal tilknytning).
I det hele taget kan der være mening i at springe rundt i tid – fx for at sikre, at der i hver lektion
optræder højdepunkter, som eleverne vil finde interessante og føle personlig tilknytning til. Vælger man
denne løsning, vil det dog være en god idé at gøre meget ud af, at eleverne knytter de enkelte
højdepunkter til den overordnede tidslinje på forsiden, så de ikke taber overblikket over den generelle
udvikling.
En anden mulighed vil være at tilrettelægge forløbet omvendt kronologisk, så eleverne starter i nutiden
og ved at skrælle fortiden af lag for lag langsomt bevæger sig bagud i tid. Det kan være med til at
understøtte pointen om, at vi undersøger fortiden for at forstå, hvorfor nutiden er kommet til at se ud, som
den gør.
Oplæg
En variationsmulighed (som blandt andet bruges nedenfor i time 4 og 6 i skemaet nedenfor) vil være at lade
eleverne forberede oplæg, som de skal holde for deres klassekammerater. Sådanne oplæg kan basere sig
på informationerne på højdepunktsiderne, og dygtige elever kan få den ekstraudfordring ved også at finde
ekstraoplysninger via de links, der er på siden. Det kan være en god idé at sige til eleverne, at oplæggene
primært skal være faktuelle og gengive alle de vigtigste pointer fra teksten, men at eleverne også gerne må
slutte af med kort at reflektere over, hvorfor dette højdepunkt kan siges at være relevant i dag.

16

Nikolaj Petersen: Den Sønderjyske Historiekanon – lærervejledning til grundskolen

ISBN 978-87-998662-2-9

Vurdering af højdepunkternes betydning
Selvom eleverne undervejs kan give hinanden bud på, hvorfor og hvordan et højdepunkt er
betydningsfuldt, er det dog væsentligt at indskærpe, at den endelige afgørelse er individuel. Det vil være
en god idé at opfordre eleverne til ikke at samtale med hinanden eller kigge på hinandens skærme, når de
afgiver deres vurdering. På den måde får den enkelte elev et rum til refleksion og dannelse af egen
holdning, som er helt central for den historiske kanon som demokratisk proces.
I sønderjyske klasser er det også en pointe, at elevernes valg skal knyttes tæt til deres refleksion over
historiebevidsthed og sønderjysk identitet. Også af den grund er det vigtigt at understrege over for
eleverne, at der er tale om et personligt valg, men man skal også huske eleverne på, at de skal bedømme
ud fra, hvor betydningsfuldt højdepunktet er for dem selv – i dag!
Diskussion om, hvad sønderjysk identitet er
Da hele projektet handler om, hvilken betydning fortidige begivenheder har for de unge som sønderjyder,
vil det være nødvendigt at adressere spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sønderjyde, eller sagt på en
anden måde, hvad sønderjysk identitet er. I den forbindelse vil det være oplagt at sætte fokus på, at
identitet handler om, hvordan man forstår sig selv, men i lige så høj grad, hvordan omverdenen ser på én.
Og at det indre og det ydre blik påvirker hinanden i en dynamisk proces, således at identitet ikke er noget
en gang fastlagt, men er i konstant forandring.
I lektionsplanen lægges der op til at gøre det både først, midtvejs og til sidst i forløbet. Det vil være
oplagt at starte induktivt fx med en fælles brainstorm, der kan afdække elevernes forforståelse. Midtvejs
kan refleksionen skærpes – dels ved at læreren bringer historiebevidsthedsbegrebet på banen (se
nedenfor) og dels ved at eleverne bringer deres konkrete erfaringer fra arbejdet med højdepunkterne i spil.
Formodentlig er der nogle begivenheder, som har fået eleverne til at blive opmærksom på andre særlige
kendetegn ved det at være sønderjysk.
En god diskussion at tage mod slutningen af forløbet vil være, i hvilken grad eleverne mener, at det
samlede afstemningsresultat, altså den autogenererede fælles ”Sønderjyske Historiekanon”, giver et godt
billede på, hvad sønderjysk identitet er. Det er jo på ingen måde sikkert, at den enkelte eller hele klassen er
enig i, hvad unge i andre dele af regionen mener.
Inddrag historiebevidsthed i klassesamtaler
Som nævnt indeholder hjemmesiden en teoretisk tekst om historiebevidsthed, der introducerer en række
af historiefagets centrale begreber. Disse begreber kan man som lærer inddrage i diskussionerne om den
sønderjyske identitet undervejs i forløbet. Fx kan det være relevant at få eleverne til at skelne mellem
familie-, regional og national historie – hvad er særligt dansk, hvad er særligt sønderjysk, og hvad er
personligt?
Oplagt kunne det også være at spørge eleverne, om de tænker sig som historieskabte eller
historieskabende, når de skal vurdere højdepunkternes betydning og give begrundelser. Dette spørgsmål
kan formentlig give anledning til en samtale om, at de i virkeligheden er begge dele, og måske en
diskussion, om det gør en forskel på deres besvarelse, om de ser sig som historieskabte eller -skabende. En
sådan samtale fungerer nok bedst i en situation, hvor alle elever i klassen på samme tid skal i gang med en
vurderings- og begrundelsesrunde, så de har noget konkret at forholde sig til.
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Min historiekanon – og de andres
Når eleverne har arbejdet med samtlige 20 højdepunkter, kan de finde deres egen endelige historiekanon
med 7 højdepunkter under ”Min historiekanon” og printe den ud. Denne udskrevne kanon skal eleverne
bruge til at sammenligne med klassekammeraterne og reflektere over de valg, de har truffet.
En del af denne refleksion kan foregå på klassen, hvor alle elevernes historiekanoner bliver hængt op på
opslagstavlen. Man kan så bede eleverne om at finde begivenheder, der går igen på alle eller de fleste af
kanonerne, og spørge ind til, hvorfor så mange har opfattelsen af, at netop disse begivenheder er vigtige:
Skyldes det fx, at de har hørt meget om disse begivenheder før forløbet? Gennem film/tv? At de er vokset
op med historier om begivenhederne fra deres forældre, bedsteforældre eller andre?
Endvidere vil også være oplagt at få eleverne til at reflektere over, om de i klassen har bedømt
højdepunkterne på samme måde som andre unge sønderjyder. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan man
spørge eleverne, om det er et udtryk for, at der findes en særlig sønderjysk identitet. Hvis der viser sig store
forskelle i forhold til den fælles Sønderjyske Historiekanon, kan man til gengæld bede eleverne forklare,
hvorfor de har en anden opfattelse. Skyldes det fx, at de bor et bestemt sted i Sønderjylland, hvor man
fortæller bestemte historier, fordi man bor tæt på bestemte mindesmærker el. lign.? Eller er der en anden
forklaring?
I forlængelse heraf kan eleverne gå sammen i par eller små grupper og sammenligne deres
historiekanoner igen – denne gang med fokus på at finde forskelle mellem deres kanoner. Ved hver enkelt
elevs kanon skal de udpege 1-2 begivenheder, som han/hun har vurderet som mere betydningsfulde, end
de fleste andre har gjort. Eleverne får nu 5 min. til at forberede deres argumentation for, hvorfor
vedkommende har tillagt denne/disse begivenheder større betydning, og skal derefter fremføre den for
gruppen. Som lærer kan man gå rundt og lytte med, og derefter udvælge 4-5 elever, der kan fremføre deres
begrundelser over for hele klassen. Her vil det være en god idé ikke kun at vælge elever, der argumenterer
ud fra teksterne, men også at fremhæve elever, der fx begrunder ud fra personlige oplevelser, familiens
historie eller at de bor tæt på, hvor begivenheden har fundet sted. Sådanne begrundelser viser jo, at
eleverne er i stand til at koble faget til deres eget liv, og begrundelserne kan bruges til at vise, at eleverne –
som alle andre mennesker – tillægger betydning til begivenheder på baggrund af, hvad de har oplevet eller
fået fortalt, dvs. at de er historieskabte.
Egen sønderjysk historie
Denne arbejdsopgave tager også den udskrevne ”Min historiekanon” som udgangspunkt og går ud på, at
hver elev skal lave en sammenhængende mundtlig fortælling om Sønderjyllands historie med
udgangspunkt i de 7 højdepunkter i deres egen ”Min historiekanon”. På den måde kommer de også til at
arbejde individuelt med det at skabe historiefortællinger og at danne sig et kronologisk overblik og en
fornemmelse for sammenhæng mellem begivenhederne. Målet er desuden, at eleverne gennem arbejdet
får en forståelse for, at der bag enhver historisk fortælling både ligger udvælgelse og et arbejde med at
skabe sammenhæng.
Eleven starter med at klippe billederne til begivenhederne på deres ”Min historiekanon” ud og klistre
dem fast på en tidslinje på et A3-ark. Der skal være plads under billederne til at skrive stikord, der kan
hjælpe dem med at huske, hvad begivenheden går ud på.
Derefter skal han/hun skabe en fortælling, der lever op til følgende krav:
 Alle 7 højdepunkter skal indgå. Dog kan eleven udskifte 1-2 højdepunkter på listen med
begivenheder, der ikke var blandt de 20 højdepunkter, hvis vedkommende mener, at der er andre
begivenheder, der er vigtigere.
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Fortællingen skal give overblik over en del af eller hele Sønderjyllands historie
Der skal være en rød tråd, dvs. der skal være en indledning, midte og en slutning, og der skal skabes
sammenhæng mellem alle begivenhederne.
Når eleverne har skabt deres egen fortælling og skrevet stikord på A3-planchen, fortæller de deres historie
for en klassekammerat. Derefter udvælges nogle elever til at fremlægge for hele klassen med
udgangspunkt i deres planche.
Ved evalueringen af opgaven bør der især lægges vægt på, hvorvidt eleverne er i stand til at skabe
overblik og sammenhæng mellem begivenhederne, så deres fortælling kommer til at fremstå som en
helstøbt fortælling. Endvidere vil elevernes fremlæggelser være en god lejlighed til at tale om, at selvom
fortællingerne er forskellige, kan de alle sagtens være gode versioner af ”Sønderjyllands historie” – de
baserer sig blot på forskellige perspektiver.
Vores højdepunkt
Denne øvelse skærper elevernes bevidsthed om, hvordan man kan være historieskabende, og er tænkt som
et kreativt indslag, hvor eleverne ved hjælp af deres mobiltelefoner og simpel filmredigering laver en kort
film. Eleverne arbejder i grupper, hvor de starter med at sammenligne deres historiekanoner og i
fællesskab udvælger det højdepunkt, som de mener, er det vigtigste for dem som sønderjyder. Opgaven er
derefter at fremstille en max. 2 minutter lang reklame-video, der begrunder, hvorfor netop dette
højdepunkt er det vigtigste for sønderjyder og forsøger at overbevise andre om det. Videoen skal senere
vises for resten af klassen, og gruppens medlemmer skal i den forbindelse præsentere deres film. Når alle
videoer er fremvist, diskuterer hele klassen, hvilket højdepunkt der har været/bør være det vigtigste for
den sønderjyske identitet. På den baggrund udvælger de, hvilke videoer klassen skal uploade til YouTube.
Øvelsen har fokus på sam-skabelse af historie og bygger ovenpå de løbende diskussioner om, hvad
sønderjysk identitet er. Håbet er, at eleverne bliver personligt engagerede, og forhåbentlig kan denne
øvelse bringe nogle andre elevtyper (fx teknik-nørden) på banen og inddrage dem i det faglige arbejde.
Timeplan i skemaform
I tilrettelæggelsen af forløbet er der taget udgangspunkt i, at klassen er opdelt i grupper med 4 elever.
Opstart
1. time
2. time

3. time

Introduktion med historiske battles og opretning af brugere
Bearbejdelse af 2 højdepunkter:
25 min.: Det første højdepunkt indledes med at se videoklip på klassen og derefter individuel
læsning af tekst og kort samtale på klassen (spørgsmål til indhold og samtale om, hvordan
højdepunktet kan siges at have haft betydning). Elever vurderer højdepunktet. Samtale om, hvad
elever kan skrive som begrundelse.
20 min.: Andet højdepunkt behandles i par: Læs, se videoklip, løs opgaver, vurdér betydning,
begrund betydning
Evt. overskydende tid kan bruges til en diskussion om relevansen af det højdepunkt, som læreren
ud fra ”Min lærerside” kan se, vil være interessant at diskutere (fordi alle svarer det samme eller
fordi der er stor uenighed om betydningen)
Bearbejdelse af 4 højdepunkter
15 min.: Det første højdepunkt indledes med at se videoklip på klassen og derefter højtlæsning af
tekst. Elever vurderer individuelt højdepunktet. Samtale om, hvad elever kan skrive som
begrundelse.
30 min.: Tre andre højdepunkter behandles i par:
Det første: Se videoklip, skim tekst, vurdér betydning, begrund betydning.
Det andet: Læs tekst, løs opgaver, vurdér betydning, begrund betydning.
Det tredje: Læs tekst og søg på andre hjemmesider via links, vurdér betydning, begrund betydning.
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4. time

Bearbejdelse af 4 højdepunkter
20-25 min.: Gruppearbejde: Undersøg et højdepunkt (læs tekst, se video og undersøg via links),
tegn en tegning der forklarer begivenheden, og forbered et kort oplæg om det. Grupperne
arbejder med 4 forskellige højdepunkter.
20-25 min.: Grupper holder på skift oplæg for resten af klassen om deres højdepunkt. De øvrige
elever følger med på højdepunktsiden og vurderer efter hvert oplæg betydningen af det
pågældende højdepunkt.

5. time

Bearbejdelse af 2 højdepunkter og refleksion over sønderjysk identitet
20-25 min.: Pararbejde med to højdepunkter: Se video, læs tekst, vurdér og begrund.
20-25 min.: Diskussion af, hvad det vil sige at være sønderjysk. Udgangspunkt tages i de
begivenheder, som eleverne har vurderet som de vigtigste – hvorfor har de givet netop disse
punkter flest point? Evt. introduktion af begreber fra teksten om historiebevidsthed.
Bearbejdelse af 4 højdepunkter
20-25 min.: Eleverne sidder i 4-mandsgrupper, og hver elev i gruppen tildeles et højdepunkt, som
vedkommende individuelt skal forberede et oplæg om ud fra videoen, teksten og evt. linksene.
20-25 min.: Eleverne holder oplæg for hinanden på skift i grupperne. Når en elev fortæller, følger
de andre elever med på højdepunktsiden, og efter hvert oplæg giver eleverne deres vurdering og
skriver begrundelse, inden ordet går videre til næste elev.
Bearbejdelse af 4 højdepunkter og udskrivning af ”Min historiekanon”
40 min.: Eleverne arbejder individuelt med de resterende 4 højdepunkter, dvs. ser video, læser
tekst, vurderer og begrunder. Hvis enkelte elever skøjter hen over indholdet, kan man bede dem
om at tage de tilhørende tests for at se, om de har fået det vigtigste med.
5 min.: Udskrivning af ”Min historiekanon” og ophængning på opslagstavlen i klassen
Min historiekanon – og de andres
Sammenligning af og refleksion over ”Min historiekanon” – først på klassen (20 min.) og derefter i
par/grupper (25 min.) – se ovenfor.
Egen sønderjysk historie
45 min.: Elever arbejder individuelt med at skabe deres egen fortælling om den sønderjyske
historie ud fra en planche med billeder fra deres ”Min historiekanon”
15 min.: Elever fremlægger parvis for hinanden.
15 min.: Udvalgte elever fremlægger for klassen – efterfulgt af samtale om den gode historiefortælling.
Video om ”Vores højdepunkt”
Elever skal arbejde i 4-mandsgrupper.
15 min.: I hver gruppe sammenligner eleverne deres historiekanoner og udvælger i fællesskab det
højdepunkt, de mener, er det vigtigste for dem som sønderjyder.
40 min.. Hver gruppe fremstiller en drejebog for en video, der begrunder, hvorfor netop dette
højdepunkt er det vigtigste for sønderjyder og forsøger at overbevise andre om det.
35 min.: Grupperne optager og klipper filmen sammen
15 min.: Gruppen forbereder præsentation af tankerne bag filmen.
Video om ”Vores højdepunkt”
40 min.: Fremvisning af alle gruppers videoer på klassen: Hver gruppe indleder med kort
præsentation af tankerne bag inden fremvisningen.
5 min.: Diskussion og afstemning om, hvilke videoer der skal uploades til Youtube-kanal for ”Den
Sønderjyske Historiekanon”

6. time

7. time

8. time
9.-10. time

10.-12. time

13. time
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