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Kommentarartikel

To fag i et symbiotisk  
konkurrenceforhold

Harry Haue

Responskommentarer til Aase Ebbensgaards og Torben Spanget Christensens 
artikler.

Problemet
Mine kommentarer til de to anførte artikler om henholdsvis samfundsfag og hi-
storie og forholdet mellem disse to fag tager udgangspunkt i fagenes historie, idet 
synspunktet er, at denne historie viser afgørende sider af fagenes kamp for ikke 
blot at overleve, men også via en bestemt didaktisering at kunne markere sig i en 
hensigtsmæssig modernisering af både samfundsengagementet og etableringen 
af forbindelsen mellem traditionen/fortiden og fremtiden. Denne fagudvikling 
præger også fagenes didaktiske positioner i dag, og det centrale spørgsmål her er 
da, hvem der i særlig grad påvirkede hvem og i hvilken retning?

Forhistorien
Torben Spanget Christensen fremhæver det komplementære aspekt i de to fags 
udvikling. De har præget og formet hinandens profiler. De er efter Christensens 
opfattelse ”på samme tid komplementære og hinandens konkurrenter. De er kon-
kurrenter, når de vil det samme med eleverne, og de er komplementære, når de 

”History is past politics, and politics 
are present history” E.A. Freemann 
(1823-92)
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gør noget forskelligt med dem.” (Christensen i denne publikation). Christensen 
vælger at se fagene som komplementære, fordi de har forskellige dannelsesmål. 
Det er et synspunkt, der har meget for sig, idet samfundsfag vel kan siges at va-
retage et aspekt af almendannelsen (demokratisk dannelse), mens historie har en 
mere universel karakter (identitet og bevidsthed). Christensen har stor indsigt i 
samfundsfagsdidaktikken, og den foreliggende artikel stiller gode spørgsmål og 
giver nogle relevante svar, som især belyser samfundsfagets innovative fagdidak-
tiske funktion, som, da samfundsfag og historie efter Christensens opfattelse er 
hinandens nære kontekst, vil påvirke historiefagets udvikling. 

Denne nære kontekst mellem fagene har en forhistorie, der går helt tilbage 
til oplysningstiden, hvor historieundervisningen, suppleret med geografi, skulle 
inddrage: 

”Aarsagerne til Rigernes Floer og Fald, Vindskibelighedens Tilstand, Re-
ligionens og Videnskabernes Skiebne, Virkning af Dyder og Laster maa 
forklares og indskierpes.” (Forordning angaaende Skoele-Væsenets For-
bedring, 1775 § 29d). 

Vindskibelighed må oversættes ved økonomisk og produktionsmæssig udvikling. 
I tilknytning til 1775-reformen skrev Ove Malling i 1777 sin berømte lærebog i 
dansk og historie: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, hvor et 
af kapitlerne handlede om vindskibelighed. Hertugen af Augustenborg, Frederik 
Christian, var i en årrække formand for en kommission, der skulle modernisere 
latinskolen. En del af hans overvejelser fra 1795 gik på at supplere historie og 
geografi med en række samfundsfaglige emner, men forslagene blev ikke reali-
seret. Først da P. Munch med positivistiske briller iagttog den franske historie-
undervisning omkring 1900, blev samfundslære indført i gymnasiet som en del 
af historieundervisningen. Det skete med den store skolereform i 1903 (Munch: 
1948, 1, 112). Der var tale om institutionsbeskrivelse, som naturligvis også gav 
plads for diskussioner på klassen. Det var formodentlig grunden til, at under-
visningsinspektør S.L. Tuxen kunne karakterisere den nye undervisning således: 

”Det er som et nyt Fag gennemgaaende blevet optaget med levende Interes-
se baade af Elever og Lærere, og det har bidraget ikke lidt til at give ogsaa 
Undervisningsformen en friskere og friere Karakter.” (Tuxen, 1914, 68f.) 
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Koch og Ross
Med samfundslære som en del af historieundervisningen blev historiefaget 
tvedelt i sin målsætning, for det første rettet mod elevens tilegnelse af hele det 
historiske forløb og for det andet mod fagets forpligtelse på at oplyse om aktu-
elle samfundsinstitutioners funktioner; i øvrigt var den mest brugte grundbog i 
samfundslære frem til slutningen af 1950erne skrevet af P. Munch og hans efter-
følgere. Indtil 1971 udgjorde samfundslæren 10% af historietimerne, og denne del 
af undervisningen var normalt placeret i 3.g. 

I efterkrigsårene var demokratidebatten levende. Det er efter min opfattelse 
i denne bevægelse vi skal finde begrundelsen for at indføre undervisningen i 
samfundsfag. Christensen kunne i højere grad have fremhævet dette, og herunder 
især de synspunkter, som dominerede efterkrigstidens demokratidebat. Kirkehi-
storikeren Hal Koch skrev i 1945 Hvad er Demokrati? og juraprofessoren Alf Ross 
udgav året efter Hvorfor Demokrati. For Koch var demokrati en livsform, mens det 
for Ross var en styreform. Denne debat måtte derfor påvirke skolens undervisning 
i samfundslære. Spørgsmålet var, om det var dialogen eller kundskabsstoffet, der 
var det centrale (Korsgaard: 2011, 75). Ross’ demokratiopfattelse var et indirekte 
forsvar for den institutionsprægede samfundslære, mens Koch ønskede en mere 
helhedsorienteret og kritisk behandling af samfundsforholdene med henblik på 
at engagere børn og unge og udvikle deres demokratiske dannelse.

På Gymnasieskolernes Lærerforenings første møde efter besættelsen talte 
formanden, rektor Sigurd Højby, om ”Den højere Skole og Demokratiet”. Han 
fremhævede demokratiets to sider, nemlig for det første en demokratisering af 
adgangen til højere uddannelse, dvs. især gymnasiet, og for det andet en ændring 
af undervisningen, sådan at fagene skulle udvikle en ’medborgerlig dannelse’. 
Her var han på linje med Hal Koch, og det var formodentlig kombinationen af 
Kochs brede demokratiopfattelse og Højbys didaktiske overvejelser, der styrkede 
forestillingerne om en udvidelse af samfundslæren til samfundsfag i forbindelse 
med de store skolelove i 1958-63 (Haue, 2003: 367). Hermed var diskussionen sat 
og kunne bringes ud i livet af bl.a. to gymnasielærere i historie, nemlig Tage Kaar-
sted og Erik Rasmussen, begge knyttet til Det Radikale Venstre. 

Kontekst og tid
Christensen vælger at se på historie og samfundsfag ud fra, hvad han kalder en 
kontekst: 

”Den ene kan kaldes den nære kontekst, hvor det ikke blot handler om at 
fagene skal fungere komplementært i en bestemt uddannelse, men også om 
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at fagene deler en reference til en fælles basis (fx historie og samfundsfag 
med fælles reference til stat, samfund og samfundsvidenskab), og dermed 
både er beslægtede og repræsenterer konkurrerende faglige tilgange til 
denne basis.”

Andre fag har efter Christensens opfattelse en fjernere kontekst, som fx sam-
fundsfag og engelsk. Konklusionen er da, at didaktiseringen mellem fag, der er 
hinandens nære kontekst, vil spille en større rolle, end mellem fag, der er hinan-
dens fjernere kontekst. (Christensen i denne publikation). Synspunktet har nok 
meget for sig, men da samfundsfag frem til 2005 var et tilvalgsfag og historie et 
fællesfag, kunne der ikke etableres noget fagsamspil, og derfor kunne de to fag 
kun påvirke hinanden indirekte, med mindre en lærer havde begge fag. Det ville 
være mere frugtbart, hvis Christensen også havde inddraget de to fags brug af 
tid. Historiefaget bruger en kronologisk tidsopfattelse, mens samfundsfag i højere 
grad bruger en metatidslig opfattelse, hvor begreber ikke bindes til en bestemt tid, 
men opfattes ud fra almene funktioner. Fx begreber som strejke, parlamentarisme 
og ligeløn. (Haue, 2001: 52). Det er vigtigt at fremhæve, hvad der konstituerer 
den nære kontekst mellem fagene, men det er lige så vigtigt at vægte de forhold, 
der skiller fagene og dermed kan danne barrierer for en gensidig didaktisering.

Samfundsfaglige grene
Indførelsen af den samfundsfaglige gren blev først realiseret i 1968, da de første 
kandidater i universitetsfaget blev uddannet. Indførelsen af et videnskabskon-
formt samfundsfag mødte en del modstand. Professor i romanske sprog, Knud 
Togeby, der var medlem af læseplansudvalget for grengymnasiet, mente bl.a. at 
samfundsfag, og det gjaldt både på sproglig og matematisk linje, ville komme 
til at fungere som en ’reservelinje’ for mindre begavede elever (Haue, 2003: 397). 
Den egentlige begrundelse for afvisning af historielærerne som undervisere i 
samfundsfag kunne være en bekymring om, at der i så fald ville blive lagt for 
megen vægt på institutionsbeskrivelsen frem for på den demokratiopfattelse Hal 
Koch stod for. Afvisningen kunne også anfægtes, da historielærerne med opret-
telsen af hf fik midlertidig kompetence til at undervise i fællesfaget samfundsfag. 
Dertil kom, at historielærerne i forbindelse med ’den lille reform’ i anledning af 
indførelsen af fem dags ugen i 1971, fortsat skulle undervise i samfundskundskab. 
Denne del af undervisningen skulle nu udgøre 20% af historieundervisningen. 
Vægten skulle ikke længere lægges på institutionsbeskrivelsen, men på en mere 
analytisk, empirisk videnskabsorienteret dagsorden i disciplinerne politik, natio-
naløkonomi, sociologi og international politik (Bekendtgørelse 1971, § 12). Sam-
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fundsfag var således ikke ene om at behandle samfundsforhold på en induktiv 
måde. Hertil bidrog også ændringerne af historieundervisningen, som fem dags 
ugen gav anledning til.

1971 – en lille reform med stor effekt på historiefaget
Aase Ebbensgaards artikel er en velskrevet syntese af hendes perspektivrige 
historiedidaktiske forskning, der i høj grad er inspireret af tysk historiedidaktisk 
teori. Dog savner jeg nogle historiske forudsætninger, f.eks. er 1971-reformen ikke 
nævnt. Der var tale om en vidtgående ændring af såvel struktur som metode og 
dermed også en historiedidaktisk udfordring. Dertil kom, at eleverne med denne 
reform fik medbestemmelse ved valg af emner, stof og arbejdsformer og desuden 
fik indflydelse på, hvilke emner der skulle opgives til eksamen. Indtil 1971 var 
målet for historieundervisningen en kronologisk gennemgang af hele den histo-
riske udvikling. En del af stoffet kunne dog læses kursorisk, men i princippet 
skulle eleven kende historien i det omfang som P. Munchs Verdenshistorie og en 
nordens historie, hvilket svarede til ca. 1500 sider, samt 100 sider samfundslære 
(Betænkning nr. 269, 1960, § 10). 

Indtil 1963 var det censor, der udformede spørgsmålene til den mundtlige 
studentereksamen, og det almindelige var et spørgsmål som f.eks.’ Augustus’ 
og forventningen om elevens reproduktion af lærebogen. Fra 1963 var det 
derimod læreren, der skulle formulere eksamensspørgsmålet, og det åbnede 
for en bedre sammenhæng mellem undervisning og eksamen. I slutningen af 
1960erne blev de første forsøg med forberedelsestid givet, og hermed var temaet 
for 1971-bekendtgørelsens historieundervisning formuleret, nemlig en mere 
induktiv undervisning med en langt større vægtning af kildelæsningen, altså 
en undervisning med et mere formaldannende sigte. Til gengæld var der ikke 
noget krav om kronologisk læsning før 1930. Det var en didaktisk revolution, der 
skabte sammenhæng mellem videnskabsfagets vægt på metode og kildekritik og 
undervisningen i gymnasiet. Dermed blev historieundervisningen ændret fra at 
have et materialt til et formalt sigte og fik en tilsvarende induktiv karakter som 
samfundsfag. Denne komplementære udvikling forhindrede ikke, at fagene opfat-
tede hinanden som konkurrenter, formodentlig fordi samfundsfag på længere sigt 
kunne være en trussel mod historiefagets eksistens, sådan som det var tilfældet i 
Norge og Sverige. (Haue, 1991: 97)
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Nomotetisk eller ideografisk
Ebbensgaard fremhæver en væsentlig forskel mellem de to fag, nemlig at sam-
fundsfag er nomotetisk orienteret, mens historie overvejende er ideografisk og 
tolkende. Mens samfundsfag arbejder empirisk og teoretisk med det aktuelt eksi-
sterende, så må historie nøjes med at tolke via de spor, som fortiden har efterladt. 
I Norge og Sverige ophørte man i 1970erne med at have et selvstændigt historiefag 
og talte i stedet kun om samfundsfag, ungdomsuddannelserne blev integreret 
og almendannelse forsvandt som overordnet mål for undervisningen. Så langt 
gik man ikke i Danmark, hvor historielærerne samledes i opposition til mangel 
på oversigtslæsning. Her lå også kimen til oppositionen mod samfundsfag, som 
hurtigt var blevet et populært fag. Historielærernes modvilje mod samfundsfag 
er vanskelig at forklare og forstå, især da mange lærere havde begge fag. I et 
indlæg i historielærerforeningens blad Noter mente man, at der var tale om ”et 
omfattende vanvid, der synes at have grebet lærernes faglige foreninger”, og at 
man ”var parat til at æde hinanden op.” 

 Løsningen var ikke en ændring af samfundsfag, men at historielærerne besin-
dede sig på, at deres fag havde et andet udgangspunkt og en helt anden opgave 
end samfundsfag. Det skete i slutningen af 1970erne, da historielærerforeningens 
bestyrelse, uden at tage afstand fra fagets formaldannende sigte, fremhævede 
dets forpligtelse på at udvikle elevernes udviklings- og sammenhængsforståelse. 
Det var en historiedidaktisk udfordring at skulle tilgodese både bredde og dybde 
i historieundervisningen. Denne udfordring har fået en foreløbig løsning med 
indførelse af kernestof og faglige mål i forbindelse med 2005-reformen. I virkelig-
heden havde denne problemstilling ikke noget med samfundsfag at gøre, blot at 
historiefaget nu besindede sig på, at det ikke kun var et samfundsvidenskabeligt, 
men også et humanistisk fag. Ikke desto mindre tog det tid, inden modsætnin-
gerne mellem samfundsfag og historie kunne nedtones.

Spændingen mellem de to fag trængte i den grad til en afklaring, og i 1980 
tog historielærerforeningens bestyrelse initiativ til et møde med repræsentanter 
for samfundsfagslærerforeningen. På et møde på en kro i Rønde mødtes historie-
lærerforeningens formand, Jørgen Husballe, og samfundsfagslærernes formand 
Peter Kuhlmann, sekunderet af Lars Scheibel og mig. Vi nåede frem til en aftale, 
hvor samfundsfag lovede at støtte, at historiefaget fremover skulle have tre i ste-
det for to timer om ugen i 1.g. Historie lovede at afgive samfundskundskab mod 
at samfundsfag lovede at nedlægge tilvalgsfaget for til gengæld at få et fællesfag. 
Dermed kunne det to fag samarbejde. Men enigheden varede kort, da samfunds-
fag alligevel ikke ville opgive tilvalgsfaget, men gerne ville have et fællesfag. 
Det blev som bekendt den sidstnævnte max-løsning for faget, der blev etableret 
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i 2005. ”The winner takes all”, kunne man sige, men i modsætning til Norge og 
Sverige har det danske almene gymnasium stadig et selvstændigt historiefag på 
A-niveau. Baggrunden herfor var den didaktisering, der fandt sted i årene efter 
1971, hvor historiefaget i den grad valgte en induktiv samfundsfaglig arbejdsform, 
ligesom historielærerne indtil 2005 kunne samarbejde med sig selv og integrere 
samfundskundskab i historieundervisningen, en fremgangsmåde der blev anbe-
falet af fagkonsulenten og brugt af mange lærere. Det forhindrede ikke, at en del 
historielærere opfattede samfundskundskab som en gøgeunge, som de gerne ville 
skubbe ud af reden (Bay, 1973: 38ff.).

Didaktisering af 2. grad
Den nyorientering, som Ebbensgaard taler om, nemlig didaktisering’ af un-
dervisningen, blev på flere måder udviklet i et samarbejde mellem historie og 
samfundskundskab. De to fags integration betød en løbende nutidsorientering 
af historiefaget, som i dag kommer til udtryk i et fagligt mål om, at eleven skal 
udforme problemstillinger i relation til sin egen tid. Dermed er der skabt en vigtig 
tilskyndelse til, at eleverne kan indgå i det, som Ebbensgaard kalder didaktisering 
af 2. grad, dvs. bruge historiedidaktikkens videnskabelige optik på undervisnin-
gen, sådan at didaktiseringen tænkes ind i forhold til den del af fagligheden, der 
angår indsigt og viden om forskningsområdet didaktik. En realisering af disse 
forestillinger kunne styrke historiefaget, gøre det tidssvarende og relevant for 
eleverne, og dermed også bidrage til andre fags didaktisering, herunder sam-
fundsfag. Ebbensgaard anfører flere definitioner på historiedidaktik, som der 
kan siges meget godt om, men måske var det bedre at forenkle definitionen til 
en øvelse i at stille frugtbare spørgsmål til fortidens spor (Ebbensgaards artikel i 
denne publikation). 

Historie som samfundsfaglig aktør
Med studieretningsgymnasiet blev barriererne for fagsamspil fjernet, og samar-
bejdet mellem fagene blev obligatorisk. Nu kunne samfundsfag få det historiske 
perspektiv, og historie knytte an til samtidsanalyser i et gensidigt diakront-syn-
kront samspil. Men denne mulighed foreligger kun i 1.g og i studieretninger med 
samfundsfag. På de andre studieretninger må historie varetage den samfunds-
faglige dimension. Det er en af begrundelserne for at historiefaget blev defineret 
som et både humanistisk og samfundsfagligt fag, også efter at faget havde mistet 
samfundskundskab. Historiefaget har desuden den særlige opgave, at det skal 
varetage uddannelsens helhed. Samspillet med studieretningsfagene kan utvivl-
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somt være med til at tone historiefaget i forskellige retninger, en udvikling der 
bør undersøges af den historiedidaktiske forskning.

Reformen har især styrket samfundsfag. Det er blevet både et fællesfag og 
et stort valgfag. Det sidste er naturligvis ikke et krav fra reformfolkets side, men 
en interessetilkendegivelse fra skoler og elever. De to fag har præget hinandens 
profiler, og jo mere samfundsfaglig tænkning den enkelte elev erhverver sig, desto 
flere spørgsmål vil han eller hun have behov for at stille til fortiden og dens spor. 
I virkeligheden har reformen taget den fulde konsekvens af dette synspunkt i hf, 
hvor historie, samfundsfag og religion er organisatorisk sammenknyttede. Man 
kan naturligvis drøfte om det nye fællesfag, samfundsfag på C-niveau, er mere 
dagsordenssættende end samfundskundskab i sin tid var, men jeg tror det. Den 
gamle ordning var fagsamspilsmæssigt ideel, men ofte blev samfundskundskab 
så integreret i historiefaget, at der i virkeligheden ikke var tale om to faglige iden-
titeter, sådan som der er nu. 

Den didaktiske udfordring for begge fag bliver da at udvikle dialogen mel-
lem en synkron og en diakron tilgang til arbejdet med samfundsproblemer, og 
at uddybe historieskabt og historieskabende i et handlingsperspektiv. Da er der 
basis for at skabe en metakognitiv undervisning, der kan bidrage til udvikling af 
elevernes almendannelse. 
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English summary

Two subjects in symbiosis and competition

Comments on articles written by Aase Ebbensgaard and Torben Spanget Chri-
stensen

My comments focus on two aspects: Firstly on the development of the matters 
of the two subjects, History and Social Science, and secondly on the didactical 
position of the subjects today. The comments indicate the need for a more com-
prehensive description of the historical background and the respective didactics 
of the two school subjects. After World War II the idea of democracy was vividly 
discussed. One main position focused on the role of government, corresponding 
to the traditional contents of Social Science until the 1960s, another on democracy 
as a form of lifestyle which would create a need for a more comprehensive subject 
matter. The latter prevailed after a reform in 1958. The relation between History 
and Social Science has mainly been complementary since their educational aims 
were conceived as differentiated rather than convergent. History can be seen as 
a mainly ideographic subject whereas Social Science can be understood prima-
rily as a nomothetic subject. This fundamental difference, emphasized by Aase 
Ebbensgaard, demonstrates the complementary character of the two subjects. 
Another difference between the two subjects is their use of the notion of time. 
Social Science operates with a meta notion of time, whereas History focuses on 
a chronological notion of time. None the less, over the years there has been an 
outspoken competition between the two subjects, perhaps because of somehow 
converging educational aims. After the 2005-reform, however, competition ap-
pears to have been transformed into promising interdisciplinary cooperation and 
innovation in the respective subject didactics. The synchronic approach of Social 
Science needs to be related to the diachronic approach of History and vice versa. 

Keywords: democracy, interdisciplinarity, nomothetic versus ideographic subjects, 
the concept of time, inductive versus deductive instruction, synchronic and dia-
chronic approaches.
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