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Kære forældre i 5. klasse

Velkommen til  
FinD – inD i HiStoRien,  
5. klaSSe
5. klasse er det sidste år, hvor jeres barns undervisning skal opfattes som en intro-

duktion til historie under overskriften »lær at lære historie«.

I de to forrige år har vi lagt hovedvægten på viden om og oplevelser af de nære ting 

samt på at fortælle børnene noget om de samfund, som mennesker har levet i til 

forskellige tider.

I 5. klasse breder vi perspektivet ud, så børnene møder eksempler på, hvordan 

samspillet har været mellem Danmark og verden til forskellige tider. Nøgleordet er 

kontakt enten i form af, at fremmede er kommet til Danmark og har slået sig ned 

her eller ved, at Danmark eller danskere har gjort en særlig indsats i det fremmede.

Det er vigtigt, at dansk historie er i centrum for undervisningen, når børnene bor i 

Danmark. Men det er mindst lige så vigtigt, at børnene spores ind på, at Danmarks 

og danskernes historie på næsten alle områder er præget af, at der er sket en veksel-

virkning på tværs af grænser og fysiske afstande. 

Det Danmark, som vi kender i dag, ville have set meget anderledes ud, hvis der ikke 

gennem historien havde været livlig kontakt på alle niveauer mellem os og verden. 

Prøv bare at stille spørgsmålet: »Hvad er typisk dansk?« Ligegyldigt, hvad vi nævner, 

kan det være svært at finde på noget, der ikke også har sine rødder i ideer, opfindel-

ser, tanker, begivenheder osv., der har fundet sted til andre tider og uden for landets 

grænser. 
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 Når Danmarks historie alligevel er speciel, skyldes det måske især, at danskere 

har været åbne og nysgerrige over for verden, og at vi har været gode til at omforme 

og tilpasse det, der er sket i verden, til vore egne forhold.

Arbejdet med historie skal fortsat tage helt konkrete udgangspunkter. Viden og 

færdigheder er grundpillerne i undervisningen. På den baggrund kan børnene stille 

spørgsmål og forundres over historiens gang. De kan arbejde med forskellige typer af 

kontakt fra direkte krig og konfrontation til mere fredelige samarbejdsformer og fri 

udveksling af tanker og ideer mennesker imellem. 

 Historien er ikke en facitliste, som man bare kan slå op i, men ved at kende noget 

til, hvordan møder mellem mennesker har formet og udviklet sig, har de måske en 

baggrund for at forholde sig til omverdenen – både når det gælder dem selv og det 

land og den verden, de lever i.

i kan spille en rolle

Viden om verden er en nødvendig ballast, hvis man skal forstå både sin egen tid 

og gøre sig forestillinger om fremtiden. I Find – Ind i Historien, 5. klasse giver vi en 

række eksempler på kontakter mellem lande og mennesker gennem tiderne.

 For ikke så mange år siden var danskernes kontakt til omverdenen temmelig spo-

radisk. I dag er tingene vendt på hovedet. Nu er det nærmest regelen, at danskerne 

tager på kortere eller længere rejser. Disse »kulturmøder« er oplagte til, at I og jeres 

barn kan bruge dem i historien. Hvad ligner, hvad er forskelligt og hvorfor? kan der 

komme meget godt ud af både før, under og efter turen.

 Men mulighederne er jo også blevet flere for at drage verden ind på andre måder. 

Tv, film, radio og ikke mindst internettet er en guldgrube, hvis man vil være global 

også inden for hjemmets fire vægge.

På siderne »Gå selv i gang! – hjemme« 

har vi givet nogle helt konkrete forslag til, 

hvordan I kan øve jer på at blive verdens-

borgere.

Sammen kan I finde på masser af andre 

spændende aktiviteter – der er kun én ting, 

I skal huske nemlig, at »kedelig historie er 

dårlig historie«!

God fornøjelse!

Claus Buttenschøn og Olaf Ries 
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