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I 2002 fik Danmark en ny folkeskolelov, og med den også nye
bindende nationale Fælles Mål for historieundervisningen. Det er nok
de færreste der har lagt mærke til at arkæologi og forhistorien, i
modsætning til tidligere, er nærmest forsvundet i den nye læseplan for
historieundervisningen. Den giver således stort set ingen eksempler på
hvordan man kan inddrage Danmarks Oldtid i undervisningen, men
lægger i stedet meget stor vægt på den tid hvor man næsten kan tale
om Danmark som et rige, dvs. fra vikingetid og frem. Det upåagtet at
der efter sidste istid har levet mennesker i Danmark i mindst 14.000
år. Læseplanen omtaler næsten udelukkende skriftlige kilder,
monumenter eller billeder, men ikke materiel kultur så som redskaber,
boliger, grave og lignende. Som det er læseren bekendt, eksisterer der
en enorm mængde materielle kilder. Kilder der fortæller om de
mangeartede sider af livet, som eksisterede også før man på disse
breddegrader lærte at skrive for omkring 1.200 år siden.
Der er ellers mange steder hvor forhistorien og arkæologien kunne
bidrage konstruktivt til at belyse formålene i historiendervisningen. Et
af formålene er at eleverne skal gøres bekendt med menneskets
samspil med naturen. Dette bliver ikke understøttet i læseplanen og de
viste undervisningseksempler. Her var det oplagt at bruge arkæologien
til at vise hvorledes menneskets interaktion med natur og landskab har
sat sig spor: infrastrukturer, marksystemer, domesticering af dyr og
planter, flintminedrift, mølledamme samt udrydelse af dyr og planter –
for blot at nævne nogle eksempler. Spor der er en del af vores nutidige
virkelighed: de kan ses, gås i og røres ved. Det er en materiel
virkelighed som går på tværs af tid: den er her nu og den var der
dengang.
Det materielle, tingene, er vigtige i menneskers liv, men det materielle
aspekt er næsten fraværende i Fælles Mål hvor der sættes fokus på
begivenheder, vigtige personer og sagnhelte. Men hverken konger,
sagnhelte eller almindelige mennesker kan for den sags skyld fungerer
uden det materielle. Tingene viser hvem vi er, og de er med til at
forme vores opfattelse af livet. De viser valg og fravalg, kulturelle
kontakter, ændrede livsvilkår og innovationer. De viser forskellen på
dig og mig – og de andre. Det materielle er kort sagt en meget vigtig
del af kulturhistorien – på lige fod med det skrevne.
Det er beklageligt at det materielle aspekt ved livet er fraværende og
at der fokuseres så meget på den sidste del af danmarkshistorien.
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