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Lokal eller national historie 

I 2005, i forbindelse med gymnasiere
formen, fik historiefaget i de gymnasiale 
uddannelser nye læreplaner, der på flere 
måder åbnede for at inddrage lokalsam
fundet. Der er ellers en lang tradition for 
at inddrage den lokale udvikling i his
torieundervisningen, selv om vore fore
stillinger om nationalstaten siden midten 
af 1800-tallet har domineret, og mange 
undervisere har fået den opfattelse, at lo
kalhistorien ikke er rigtig historie. His
torieundervisningens identitetsdannen
de funktion var at udvikle en national 
identitet, og derfor blev forskellene mel
lem landsdelene og lokalområder i his
torieundervisningen nedprioriteret. Der 
findes ikke meget undervisningsmateria
le for de gymnasiale uddannelser, der 
drejer sig om lokalhistorie, og det er da 
heller ikke et tema, der indgår med sær
lig stor vægt i universitetsundervisning
en. Men i de senere år er der sket en æn
dring, idet den nationale identitetsdan
nelse må siges at spille en mindre rolle 
end tidligere, og dermed er der blevet me-

Museet i historieundervisningen - online 

I denne artikel vil professor Harry 
Haue fra Syddansk Universitet 
fortælle om den brug, som hi-

storieundervisningen kan gøre af de 
online programmer, som museerne i 
de senere år har udviklet, og hvilken 
betydning det har for inddragelse af 
lokalhistorien i undervisningen. Ar
tiklen vil især vise nogle muligheder 
for at bruge Historisk AtJas Fyn i un
dervisningen, og dermed også bidra
ge til udviklingen af en dialog mel
lem museerne og historielærerne. 

re plads til at tænke i både lokale og glo
bale baner. 

Grav hvor du står 

197oerne blev lokalhistorie en del af er
faringspædagogikken, »grav hvor du 
står« , hed det i et svensk læremiddel, og 
flere forsøg med at inddrage lokalsam
fundet i historieundervisningen blev gen
nemført. Det kunne være i forbindelse 
med landboreformerne eller industriali
seringen, hvor der i lokalsamfundet sta
dig i dag findes mange levn fra den tid, og 
hvor mange erindringer om den lokale 
udvikling kunne inddrages. Et tema i hi-
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storieundervisningen kunne være histo
riske stilarter i arkitekturen, som kunne 
dokumenteres ved en byvandring. Det 
var også ret almindeligt at udnytte fami
liehistorien, og dermed svække det vi 
kaldte parallelismeproblemet, nemlig at 
elevernes egen lille historie kun havde få 
berøringsflader med den store historie, 
som undervisningen lagde vægt på. I et 
særnummer af Noter, der er fagblad for 
Historielærerforeningen for Gymnasiet 
og HF, fra 1979, er der en artikel: Hvorfor 
inddrage lokalmiljoet i de 16.-19.-åriges 
historieundervisning? hvor Dalum-Hjal
lese er brugt som eksempel. 1 Her kunne 
landboreformernes omformning aflands
byen iagttages via kort fra 1781, fæste
breve, kilder til skolens udvikling, etable
ringen af Kolds højskole i Dalum i 1862 
og papirfabrikken fra 1873. Beskrivelsen 
af landboreformerne i en meget brugt 
grundbog Det gamle Danmark, brugte 
også Dalum-Hjallese som eksempel, og 
på kun få sider kunne den komplekse lov
givning og reformproces beskrives med 
konkrete, lokale eksempler. Denne frem
gangsmåde var et udtryk for det eksem
plariske princip, som historiedidaktikere 
i disse år var optaget af." Brugen aflokal
historie kunne således have en komplek
sitetsreducerende funktion, sådan at den 
abstrakte og sammensatte historiske ud
vikling kunne fremtræde i enkle og kon
krete former. 

Kort i undervisningen 

Inddragelse aflokalhistorien i historieun
dervisningen kunne i øvrigt inddrage et 
kortmateriale fra Kartografisk Dokumen
tationscenter, der blev oprettet ved Oden
se Universitet i 1983. Det mest relevante 
kort er konceptkortet fra Videnskabernes 
Selskab i størrelsesforholdet 1: 20.000, 
som i 177oerne blev kobberstukne og ud-
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givet på papir. Her kan man se landsbyer
ne og de enkelte bebyggelser samt signa
turer for skov, eng og grænserne mellem 
de tre vange. Historielærerne kunne på 
Kartografisk Dokumentationscenter købe 
lystryk af kortene. De enkelte skoler kun
ne så vælge kort over de landsbyer, der 
dengang lå i skolens opland. Eleverne 
kunne danne lokalgrupper og således ar
bejde med netop deres hjemegn og doku
mentere udviklingen fra landboreformer
ne, som kan iagttages på Videnskabernes 
Selskabs konceptkort til forholdene, som 
de senere blev ved hjælp af højkantkorte
ne fra 1880 og lavkantkortene fra 1930. 
En del af forberedelsen til undervisningen 
var at gøre iagttagelser i lokalområdet, og 
registrere hvordan kulturlandskabet nu 
former sig, med henblik på at reflektere 
over, hvordan bebyggelserne havde ænd
ret sig i forhold til situationen på kortene. 
Den lokale udvikling skulle perspektive
res til den nationale og den internationa
le, og det kunne bl.a. ske ved at lade elev
erne undersøge deres familier i flere ge
nerationer, iagttage lokalområdets sam
handel med omverdenen og evt. finde be
retninger om nogle beboere fra egnen, der 
flyttede til Odense, København eller Ame
rika. 

»Glokalisationcc 

Der var således mange muligheder for 
at inddrage lokalsamfundet i historie
undervisningen dengang i 197oerne og 
198oerne, men når lokalhistorien for 
mange lærere ikke blev en integreret del 
af historieundervisningen, hang det sik
kert sammen med det fokus, der var på 
den nationale identitetsdannelse og den 
adskillelse, der blev praktiseret mellem 
den nationale historie og verdenshisto
rien. Endnu var globaliseringen ikke et 
grundvilkår som i dag og ikke mindst 
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havde lærerne dengang ikke adgang til 
internettet. Det fik de først i slutningen 
af 199oerne. Med disse to meget væsent
lige ændringer kunne der ske en »gloka
lisation«, hvor det nationale mellemled 
fik en mere nedtonet plads i historieun
dervisningen, og det lokale og globale 
bedre kunne forbindes. 

Nogle historielærere er i dag optaget 
af, hvordan 'historien udenfor' kan inte
greres i historieundervisningen. Det dre
jer sig om elevens historiekultur og histo
riske bevidsthed. Ifølge flere undersøgel
ser viser det sig, at der umiddelbart er få 
berøringsflader mellem elevens hverdags
liv og skolens historieundervisning. De 
moderne lærebøger er heller ikke særligt 
inkluderende på dette område. Det er lidt 
underligt, da der i de nye læreplaner (stx) 
er understreget, at eleven skal kunne: 

•Dokumentere viden om centrale ud
viklingslinjer og begivenheder i Dan
marks historie, Europas historie og 
verdenshistorien, herunder sam
menhænge mellem den nationale, 
regionale, europæiske og globale ud
vikling 

•Formulere historiske problemstil
linger og relatere disse til deres egen 
(elevens) tid 

Til det sidstnævnte punkt foreslår vejled
ningen, med et eksempel om velfærds
statens udvikling, at: 

lade temaet være elevernes slægts
mæssige illustration af denne udvik
ling. Som didaktisk princip kunne 
man vælge at tilrettelægge undervis
ningen efter et tilbagerulningsprincip 
og generation efter generation spore 
velfærdsstatens tilblivelse. En del af 
kildematerialet kunne eleverne selv 
tilvejebringe i forbindelse med inter
view af forældre, bedsteforældre og 
supplere med slægtsoptegnelser eller 
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materiale, der må antage at belyse for
hold der svarede til familiens levevil
kår. Flere elever vil formodentlig væ
re af anden etnisk oprindelse end 
dansk, og en undersøgelse af disse fa
miliers udvikling ville kunne skabe 
forbindelser mellem det nationale, de 
regionale og globale niveauer i udvik
lingen. Andre elever har slægtninge, 
der er udvandret til Amerika, og kon
takt til disse familier over nettet kun
ne belyse forholdet mellem udlæng
selsdrømme og de faktiske udford
ringer.3 

Da det at kunne udforme problemstilling
er og relatere dem til egen tid er et kom
petencemål, som også danner grundlag 
for formuleringen af eksamensspørgsmål, 
vil det være hensigtsmæssigt at forbinde 
så mange emner som muligt med det lo
kale og herfra perspektivere til den stør
re verden eller omvendt. Med henvisning 
til læreplanen er det relevant at inddrage 
lokalmiljøet i undervisningen, ja, det er 
vanskeligt at undgå, selv om der ikke di
rekte er formuleret noget krav om at gø
re det. Derfor er det en vigtig historiedi
daktisk opgave at skabe opmærksomhed 
omkring de netbaserede hjælpemidler, 
der bliver udviklet i disse år, og for den 
lokalhistoriske undervisning på Fyn, dre
jer det sig bl.a. om Historisk Atlas Fyn, 
der indeholder flere af de kort, som tid
ligere kun var tilgængelige som lystryk. 

Netbaseret undervisning 

I forbindelse med en bevilling fra Kultur
ministeriet er det blevet muligt at afprø
ve, hvordan Historisk Atlas Fyn, der er 
udarbejdet af Odense Bys Museer, via net
tet kan inddrages i gymnasiernes historie
undervisning. Pengene kom fra e-mu
seumspuljen, der er oprettet afUndervis-
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ningsministeriet og Kulturministeriet for 
at gøre museernes e-ressourcer tilgænge
lige i undervisningen. Tanken er at for
midle den fynske kulturhistorie ved hjælp 
af et digitalt historisk atlas baseret på mo
derne og historisk kartografisk materiale, 
der omfatter arkæologi, historie og kunst
historie i en interaktiv præsentation.4 Det 
er en proces, der er i sin vorden, og i det 
følgende skal de indtil videre udarbejde
de undervisningseksempler omtales . De 
vil i løbet af skoleåret som pilotprojekter 
blive afprøvet i undervisningen. Der er ta
le om undervisningsforløb på seks til syv 
dobbeltmoduler a 90 minutter, hvor tra
ditionelle læremidler bliver suppleret med 
det netbaserede materiale. Ud over His
torisk Atlas Fyn inddrages der andet net
baseret materiale, og på dette grundlag er 
det muligt via skærmen at visualisere en 
udvikling, som end ikke en ekskursion til 
en given lokalitet kan matche. Den netba
serede undervisning er inde i en stærk ud
vikling. De teknologiske og programmæs
sige forudsætninger bliver løbende opti
meret, og elevernes færdigheder på IT
området følger naturligt med. I de senere 
år er undervisningen i klasseværelset 
blevet suppleret med studierummet og 
praksisrummet, og disse nye rum for un
denisning åbner for en mere netbaseret 
undervisning. Det er især her, at historie
undervisningen kan inddrage lokale for
hold og fænomener. Gruppearbejdet eller 
det individuelle arbejde lægger op til en 
induktiv præget undervisning, hvor elev
en selv skal samle forskellige enkeltfæ
nomener til en helhed, og hvor lærerens 
rolle mere er konsulent end underviser i 
traditionel forstand.5 

Skolen som historie 

Dette undervisningsforløb er tænkt som 
en introduktion til 1g. stx, hvor målet er, 
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at eleverne skal kunne forbinde deres ak
tuelle oplevelser af gymnasiet med tidlig
ere elevers oplevelse af deres skolegang 
med henblik på, at de kan blive bevidste 
om, i hvilken grad deres skolehverdag er 
historieskabt, og at de selv kan blive his
torieskabende i forhold til deres uddan
nelse og de handlemuligheder, den kan 
skabe grundlag for. Indledningsvis kan 
klassen diskutere om gymnasiet af dem 
primært opfattes som et lærested frem for 
et værested eller omvendt, og dernæst 
kan de spørge forældre og evt. bedstefor
ældre, om deres opfattelse af skolegang
en. På hvilke måder adskiller det moder
ne gymnasium sig fra foregående former, 
og hvad kan være fordelen ved at vide no
get herom? I det følgende modul disku
teres læreplanen for historie, og hensig
ten er at bevidstgøre eleverne om, hvorfor 
kernestof, kompetencemål og fagsamspil 
netop står så centralt i 2005-reformen. I 
denne sammenhæng inddrages skolens 
hjemmeside, og historiefaget ses i rela
tion til skolens overordnede mål og gym
nasiebekendtgørelsens krav om almen
dannelse og studieforberedelse. Til 3. 
modul læser eleverne Skolen i Danmark 
om gymnasiets dannelsesmål i 1985 og 
historiebekendtgørelsen fra 1971 samt 
statistik over rekrutteringen til gymnasiet 
1803-1983. Endelig kan eleverne inddra
ge www.sdu.dk, Institut for Filosofi, Pæ
dagogik og Religionsstudier, hvor der er 
et link til Det elektroniske Bibliotek, som 
bl.a. indeholder 29 lærebøger i historie 
fra perioden 1777-1934. Klassen kan væl
ge en af de ældre lærebøger, f.eks. P. 
Munchs Verdenshistorie fra 1910, og 
sammenligne behandlingen af et emne 
med deres egen grundbog. Stadig på 
grundlag af tekster i Skolen i Danmark, 
arbejder eleverne med forskellige dan
nelsesforestillinger i 1800-tallet, og gym
nasiebilleder fra www.odensebilleder.dk 
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inddrages, suppleret med studenterbil
leder 1890-2008 fra www.odensekate 
dralskole.dk, og Historisk Atlas Fyn, som 
har to filmklip fra Assens Realskole i 
1937. Endelig er der et modul om de æl
dre latinskoleformer, hvor eleverne igen 
læser nogle tekster i Skolen i Danmark og 
supplerer med billedmaterialet på www. 
odensebilleder.dk. I sidste modul ud
former eleverne en tidslinje for hoved
punkterne i latinskolens, den lærde sko
les og gymnasiets udvikling med karakte
ristiske markeringer af samfundets behov 
for en kvalificeret og almendannet elite. 6 

Kulturmøde? 
- Fyn i romersk jernalder 

Dette undervisningsforløb er planlagt for 
1g. stx og skal opfylde læreplanens krav 
om, at forløb med europæisk eller ver
denshistorisk sigte skal tilrettelægges 
med perspektiver til Danmarks historie. 

Et opslag på Historisk Atlas Fyn un
der temaet arkæologi viser de udgrav
ninger, der er foretaget på Fyn fra ro
mersk jernalder, og denne oversigt sup
pleres med http://museum.odense.dk, 
hvor der under opslaget 'fine fynske fund' 
kan ses eksempler på, hvad arkæologerne 
har fundet fra denne periode. Det kan og
så være givtigt at slå op på følgende sites: 
http: //W\vw.svendborgmuseum.dk og 
http: //WW\v.kertemindemuseer.dk. His
torisk Atlas Fyn har desuden en beskri
velse af udgravninger fra forskellige loka
liteter, f.eks. Krogsbølle på Nordfyn, Lun
deborg, Brangstrup, og på http://www. 
informationsbasen.dk/gym/fag/hi/john. 
htm er der oplysninger om forholdet mel
lem Romerriget og Norden. Med ud
gangspunkt i nogle opslag på National
museets og Odense Bys Museers sites om 
oldtidskronologi, diskuterer eleverne for
skellige periodiseringsprincipper. Grund-
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bogens beskrivelse af forholdet mellem 
Rom og Norden problematiseres med 
link til Nationalmuseets udstilling om 
>>Sejrens triumf« og Illerup Ådal. Under
visningsforløbet kan evt. afsluttes med et 
besøg på en aktuel udgravning.7 

Herregården 

På Fyn er der aldrig langt fra skolen til 
flere herregårde, og herregården er der
for også en del af elevernes lokale his
toriekultur. Det er derfor nærliggende at 
bruge herregården som et lokalhistorisk 
emne. Klassen skal derfor indledningsvis 
læse en artikel om den fascination, der 
knytter sig til herregårdsfænomenet. 8 I 
andet modul skal eleverne arbejde med 
Historisk Atlas Fyn, som har et opslag 
om herregårde, og hvert af de 8 kort over 
Fyn kan markeres med en signatur. Det 
drejer sig om Mercatorkortet fra 1595, 
Pontoppidans kort fra 1766, Videnskab
ernes Selskabs kort fra 1780, højkant
kortet fra 1880, lavkantkortet fra 1930, 
Luftwaffekortet fra 1944 og luftfoto fra 
2004. Her kan eleven få besvaret spørgs
mål som: Var herregårdene jævnt fordelt 
over hele Fyn, eller er der en tendens til, 
at de forekommer særligt hyppigt på vis
se lokaliteter? Er de placeret i ens eller 
forskellige naturområder? Under »herre
gårde« kan eleven læse forklaringer på 
begreber som: skovgård, kystskovgård, 
enggård, korngård og blandingsformer 
samt forskellen på hovedgårdslandskaber 
og landsbyområder. Som et eksempel på 
en herregård kan f.eks. Hagenskov/Fre
deriksgave vælges via www.historiskatlas. 
dk, og indledningsvis må eleverne finde 
ud af, hvilken type herregård, der her er 
tale om. Dernæst kan de følge herregård
ens udvikling fra 1595, 1780, 1880, 1930 
og nutidige luftfotos. Dernæst må byg
ningsudviklingen undersøges, og forskel-
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Landsby/DFLOline.aspx, hvor udvik
lingen af gårdens bygninger i årene 1880-
1913 er anført. Her er der også model
skitser over haveanlæg, planter og be
skrivelse af sociale forhold omkring 1855. 
Dette sidste aspekt følges i næste modul 
op med diskussion af nogle tekster om 
teknologiudvikling og klasseskel på land
et samt en læges indberetning om de hy
giejniske forhold i Søndersø i 1894. Igen 
inddrages kortene i Historisk Atlas Fyn 
fra 1880 og 1930, hvor bl.a. lokalbanerne 
ændrede på forbindelserne mellem de en
kelte landsbyer og stationsbyen og kyst
byerne samt Odense. Fremvæksten af 
folkelige bevægelser var i 1800-tallet med 
til at ændre livet på landet. Det gjaldt 
grundtvigianisme og Indre Mission på 
det åndelige område, og andelsbevægel
sen på det økonomiske område. Eleverne 
skal derfor stifte bekendtskab med disse 
bevægelser og deres bygninger. Historisk 
Atlas Fyn har endnu kun få oplysninger 
om denne udvikling, men der kan sup
pleres med www.fynhistorie.dk, der bl.a. 
har et link til gamle danske husdyrracer. 
Undervisningen slutter med at fremhæ
ve et »upstairs-downstairs« tema, hvor 
Den fynske Landsbys hjemmesides op
lysninger om Katterød Hospital sam
menlignes med Egebjerggård, som findes 
i Historisk Atlas. I den forbindelse kan 
projektet afsluttes med en drøftelse af 
den aktuelle udvikling på landet, hvor 
produktionen samles på »megagårde«, 
mens mange af gårdene fra landbore
formers og andelslandbrugets tid nu er 
funktionstomme monumenter i land
skabet.10 

Thrige-imperiet og 
industriudviklingen i Odense 

Dette undervisningsprojekt er især udar
bejdet til teknologihistorie i htx gerne i 
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samarbejde med fysik. Målet er at give 
eleverne kendskab til vigtige elementer i 
den teknologiske udvikling, og at de får 
indblik i teknologihistoriske problemstil
linger. 

De to første moduler skal give elever
ne et overblik over samfundsudvikling
en, da det industrielle gennembrud ske
te i Danmark, herunder hvilke industrig
rene, der i særlig grad kom til at præge 
udviklingen op til 1. verdenskrig. Grund
bogen kan suppleres med et link til in
dustrimuseet: 'Industrikultur på Tour', 
der forbinder elevens nutid, og kan der
for bruges som udgangspunkt for en 
drøftelse af, hvilke forhold de selv har til 
industrikulturen. I 3. modul inddrager 
eleverne Historisk Atlas Fyn og slår op 
på generalkort over Odense fra 1904 med 
henblik på at få et overblik over større in
dustrianlæg og deres placering. Det kun
ne være Albanibryggerierne, Brandts 
Klædefabrik, Jernstøberiet Tasso, Oden
se Gasværk, Odense Elektricitetskom
pagni, slagterierne på Ruggårdsvej og 
Sukkerkogeriet. I denne sammenhæng 
vil det være interessant at lokalisere ar
bejderkvarterer og infrastrukturen. Hi
storisk Atlas Fyn indeholder flere oplys
ninger om Thrige-imperiet, der kan ses 
som et eksempel på industriudviklingen. 
Her ses den første fabrik fra 1898, ma
skinværkstederne 1910, kraftcentralen 
1916, normalfabrikken 1920, standard
fabrikken 1929, maskinværkstedet 1930, 
vikleri og montage 1940, jævnstrømsfa
brikken 1948 og højhuset fra 1961. Der 
er link til ældre hjemmesider om kraft
centralen og nogle lydoptagelser. Endelig 
kan eleverne slå op på luftfoto af Odense 
fra 2004 og iagttage de ændringer, der er 
sket siden 1904 på det industrielle og in
frastrukturelle område samt naturligvis 
ved selvsyn fra deres færden i byen be
rette om de store ændringer, der er sket 
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siden da. Et af modulerne fokuserer på 
elektrificeringen, som også var Thrige
imperiets raison d'etre. Her kan tekno
logihistorie samarbejde med fysik, der 
kan give eleverne indblik i de tekniske 
forudsætninger for nye energiformer, 
herunder dynamoen, elmotoren, vand
kraftværker, jævnstrømsanlæg og Tho
mas Edisons opfindelser. Disse oplys
ninger kan suppleres med et link til El
museet, der bl.a. omfatter oplysninger 
om eltransmission, elforbrug og fossile 
brændstoffer, og dermed give anledning 
til en drøftelse af forholdet mellem natur 
og kultur og industriens påvirkning af 
miljøet." 

I de tre afsluttende moduler kan elev
erne uddybe deres viden om Thrige-im
periet ved at læse Jens Toftgaards tekst 
til udstillingen på Odense Bys 
Museer: Thomas B. Thrige, virksomhe
den og kraftcentralen og Per Bojes ar
tikel om Fyns industrifortid og mulige 
fremtid, hvor der gives udtryk for, at 
fynske industrivirksomheder altid har 
været afhængige af udenlandsk kapital, 
arbejdskraft og knowhow. 12 Derfor vil 
det være naturligt at afslutte denne un
dervisningssekvens om forbindelsen 
mellem de lokale industrivirksomheder, 
de nationale og internationale samar
bejdsparterer og konkurrenter. Der er 
naturligvis rige muligheder for at udvi
de industriprojektet bl.a. med ekskur
sion til de gamle virksomheder, der nu 
som Brandt Klædefabrik og Sukkerko
geriet har fået andre funktioner og at 
inddrage nogle af de mange links, der 
findes på området. Det drejer sig f.eks. 
om Kulturarvstyrelsens sites om indu
striens bygninger. Industriens udvikling 
kan også undersøges med inddragelse 
af kystbyernes industri ved hjælp af 
Historisk Atlas Fyn, bl.a. Nyborg og 
Assens. 

82 

Assens - et teknologihistorieforløb 

Dette undervisningsforløb er udarbejdet 
til htx og har som mål at belyse industri
samfundet under en samfundsfaglig ind
faldsvinkel.13 Mere specifikt relaterer for
løbet sig til målbeskrivelserne i læreplan
en for teknologihistorie for htx: 

•Udvise kendskab til vigtige elemen
ter af den teknologiske udvikling 

•Analysere og forstå væsentlige årsa
ger til udviklingen af nogle konkrete 
teknologier og teknologihistoriske 
problemstillinger 

Elever går i første time ind på http: li 
www.historiskatlas.dk?Fvn, og gør sig be
kendt med oplysningerne omkring ud
viklingen i Assens. I de følgende to timer 
bygger undervisningen på Per Bojes arti
kel i Fynske Årbøger 2007, hvorefter der 
i de følgende to timer fokuseres på suk
kerroeindustrien. Derefter får eleverne til 
opgave på grundlag af oplysninger i Hi
storisk Atlas Fyn at udarbejde en 2-siders 
opgave: »Analyser en udvalgt Assens
virksomhed fra perioden og påvis afhæn
gigheden af nye videnskaber og fremmed 
kapital. Produceres der fortrinsvis til 
nærmarked eller fjernmarked?«. For
løbet afsluttes med fokus på sammen
hængen mellem sukkerproduktion og 
jernbaneanlæg og en ekskursion til Jern
banemuseet i Odense. q 

Velfærdsstaten og Historisk Atlas 
Fyn - et hhx-forløb 

Industriudviklingen skabte ikke kun fa
brikker og ny infrastruktur, men gjorde 
det muligt for store befolkningsgrupper 
at ernære sig i nye erhverv. De mange, 
der drog ind fra landet til byernes nye fa
brikker og servicevirksomheder, mistede 
den sociale tryghed, der trods alt eksiste-
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rede i landbosamfundet, og blev derfor 
udsat for risici i forbindelse med arbejds
løshed og sygdom. Derfor opstod et be
hov, som det offentlige efterhånden blev 
pålagt at varetage. Dermed var velfærds
staten på vej. Et overordnet mål for un
dervisningen i velfærdsstatens udvikling 
er, at eleverne erkender velfærdsstaten 
som et udviklingsprojekt og ikke som en 
naturgiven størrelse. 1 ·~ Med udgangs
punkt i en problematiserende litteratur 
om velfærdsstaten inddrages Historisk 
Atlas F)n, hvor der vil kunne findes bille
der af nutidige velfærdsinstitutioner og 
desuden http: //www.livslinjer.dk/index 
i.htm og http: //museum.odense.dk/ 
odensebilleder /billedstart. asp ?mode= 
avanceret. I de følgende moduler fokuse
res der på læsning af tekster om velfærd
statens genesis med lovgivningen i 
189oerne, udviklingen i Mellemkrigs
tiden og den udbyggede velfærdsstat i 
årene efter 2. verdenskrig. Onlinesiden er 
endnu ikke, hvad Historisk Atlas Fyn an
går, tilstrækkelig veludviklet til at kunne 
belyse specifikke sider af den sociale ud
vikling, men eleverne kan inddrage Ar
bejdermuseets virtuelle udstilling: htillJ.L. 
www.danmarkforfolket.dk/. Det kunne 
være relevant at udbygge Historisk Atlas 
Fyn med lydklip fra Danmarks Radio, 
hvor politikere udtaler sig om velfærds
staten, og 1V-klip, der behandler centra
le problemer på velfærdsområdet, her
under også de angreb, der fra politisk si
de er blevet rettet mod den skattebetalte 
velfærd. 

Perspektiveringer 

De gymnasiale uddannelser er i forbin
delse med den seneste reform ændret fra 
at være pensumstyret til at være styret af 
kernestof og kompetencemål. For hi
storieundervisningens vedkommende er 

Museet i historieundervisningen - online 

det også vigtigt at iagttage, at alle emner 
nu skal relateres til elevens egen tid, og at 
der skal være en korrespondance mellem 
den regionale, nationale og globale ud
vikling på et givet område. Disse nyska
belser gør det naturligt at inddrage lokal
historie, og her er nettet en oplagt mulig
hed, som på museumsområdet har nogle 
særlige kvaliteter. En udbygning af f.eks. 
Historisk Atlas Fyn kan gøre det muligt 
for eleverne via skærmen at få adgang til 
stort set alle museernes artefakter, som 
kan analyseres i sammenhæng med tek
sterne. Undervisningen i et lokalt emne 
er således på den ene side ikke afhængig 
af, at klassen skal forlade skolen en hel 
dag for at opsøge et museum, en udgrav
ning eller en virksomhed, men på den an
den side kunne arbejdet ved skærmen 
nok vække appetitten på at opsøge åsted
et. Sideløbende med udbygningen af mu
seernes online virksomhed, er det vigtigt 
at der udvikles nogle historiedidaktiske 
modeller, der kan gøre elevens møde med 
kombinationen af tekster og artefakter til 
en dynamisk læreproces. • 
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