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Kontroversielle emner – skal omgås med 
omtanke 
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Mølleren Domenico Scandella (1532-1599) – Skabelsen: 
Gud, engle og alt levende opstået i en forrådnelsesproces – (som orme i en ost) 



Kontroversielle/ømtålelige emner 

9. februar 2017 3 side 

Hvad er 
 Faktisk eller forestillet begået uretfærdighed med 

personer/grupper i fortiden. 
 
 Erindringspolitik.  
 
 Officielle/uofficielle ”grundfortællinger”. Oplevelse af 

uoverensstemmelse og modsætninger mellem fortællingen om 
en begivenhed i et læremiddel/i undervisningen og fortællinger 
uden for skolen (familien og andre fællesskaber). 

 
Hvorfor: 
 Styrker elevernes kompetencer til at reflektere historisk (tænke 

historisk) 
 Demokratisk/politisk dannelse. 



Case: Estland – Letland - Litauen  
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 Uafhængige stater i 1918 – Fredsaftale med Rusland 
1920 (1922: Sovjetunionen) => Nationsopbygning 
 Oprettelsen af staterne – uafhængighedskrigen 
 

 1940: Sovjetunionen besætter de baltiske lande. Eller 
er det en besættelse 
 Molotov-Ribbentrop aftalen (1939) – besættelse 

eller frivillig aftale 
 
 1941-1944/45: De baltiske lande er besat af Tyskland. 

Eller? 
 Estere, lettere og litauere kæmper på tysk side 
 Estere, lettere og litauere deltager i folkemord 
 Deportation af estere, lettere og litauere til Sibirien 

(1941, 1949) 
 

 1944/1945-1991: De baltiske lande befries/besættes af 
Sovjetunionen? 
 Vurdering af de baltiske landes selvstændighed 
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Ens læreplan 
 Befolkningen Estland: 69 % estere, 15 % 

etniske russere 
 Befolkningen Litauen: 62 % litauere, 27 % 

etniske russere 
 
Hvordan undervises i disse emner? 
 Undgå – minimalistisk 
 Udglattende – betone det fælles 
 Følger læremidlet (uden diskussion) 
 Fremhæver forskellige opfattelser 
 Præsenterer emnet/problematikken, men 

”ubehandlet” 



Muhammed-tegningerne? 
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• Mai Mercado – marts 2015 
(nu: børne- og socialmin.): 
Muhammedtegninger skal 
være en fast del af 
pensum i de danske 
folkeskoler. 

• Charlie Hebdo-drabene – terror i 
Kbh. feb. 2015 

• ”I orden at tegne et billede af 
muslimernes profet på linje med 
andre religiøse og ikke-religiøse 
skikkelser” – tegninger vises 

• Debat: Ikke nødvendigt at vise 
tegninger for at argumentere for 
ytringsfrihed? 



Danske Eksempler – efterfulgt af opgave 
- håndtering 
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 Danmark som kolonimagt 
 Grønland – kolonier 
 Grønland – afkolonisering 
 Rigsfællesskabet 
 Danmark som slavenation 
 1930’erne – antidemokratiske 

strømninger 
 Samarbejdspolitikken 
 Jødeaktionen, oktober 1943 
 Tyskerpiger 
 Tyske flygtninge (forår 1945-49) 
 Retsopgøret  
 Migration – flygtninge indvandrere 
 Dansk kultur og værdier 
 Mindretal 
 



Hvad gør jeg/vi? - gruppe 
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 Hvordan håndterer jeg/vi kontroversielle/ømtålelige/følsomme emner, 
problemstillinger og tematikker i min historieundervisning. Giv point (ark 
A) 

 
 Vælg et følsomt/kontroversielt emne. Drøft hvordan arbejdet med et 

kan tilrettelægges. Brug evt. ark B som inspiration 



Kontroversielle fortællinger 
Besættelsen  
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 Gruppedrøftelse (se Ark C vedhæftede tekster med uddrag af 
ældre historiebøger) 

 Hvilke markante ændringer ser I i læremidlernes fremstilling af: 
 9. April 1940 
 Befolkningens syn på besættelsen 
 Jødeaktionen 
 Tyske flygtninge 
 Retsopgøret 

 Hvordan vil I forklare ændringerne, hvis besættelsestiden 
betragtes som en ømtålelig og kontroversiel periode? 

 Er der aspekter og perspektiver i de fem ”nedslag” som I mener, 
burde være med? 

 Drøfte om det er relevant arbejde med tidsmæssige 
forandringer af fremstillinger af ømtålelige emner. 

 



Minerydning ved Vestkysten 
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SHAEF(de allierede styrkers hovedkvarter) 
11. Maj – 1. oktober 1945. tyske ingeniørtropper – 
1.000 mand + 1.600 – tyske befalingsmænd. 
Englænderne – kontrol – tyskerne marcherede over 
området. 
Dræbte: 149. Hårdt sårede: 165. Lettere sårede 167. 

• Hvorfor blev omstændighederne omkring 
minerydning fortiet? (Pinligt – ømtåleligt)? 

• Hvorfor dukker sagen op igen 70 år efter? 
• Hvorfor ”vinkles” sagen hårdt i filmen ”Under 

sandet” og i medierne (antal dræbte – og 
soldaternes alder (15-20 år)? 
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