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Skiftende sigter med faget
Kundskabsfag – Blå
betænkning 1960

Nationbuilding
- Dannelse –
Styhr’ske
cirkulære
1900

Historiebevidsthed –
identitet – et
paradigmeskifte???
1994
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Efter Bruce A. VanSledright

Fælles Mål 2004
 Historie i fortid og nutid
 Tid og rum
 Fortolkning og formidling

Indtil begyndelsen af 00’erne
Lukkede, entydige fortællinger
om fortiden
Hvad, hvordan, hvorfor, hvor,
hvornår, hvem …
Historiebevidsthed og identitet
siden læreplanen Historie 94

Ertebøllekultu
ren

Tutankhamon

Solvognen

Kejser
Augustus

Jellingestenen

Absalon

Kalmarunionen

Columbus

Reformationen

Den
Westfalske
Fred

Kanonpunkter
integreres i emner/temaer
Perspektiveres i tid og rum

11. Sep. 2001

Maastricht
1992

Stavnsbåndets
ophævelse

Historiekanon – Fælles Mål
2009

Energikrisen
1973

FN’s MR

Statskuppet
1660

20-25% af uv-tiden

Murens fald

Augustoprør
og Jødeaktion
1943

Kanslergadef
orliget

Genforeningen

Kvinders
valgret

Christian IV

Systemskiftet
1901

Slaget på
Fælleden

Stormen på
Dybbøl 1864

Stormen på
Bastillen

Ophævelse af
slavehandlen

Grundloven
1849

Københavns
bombardement

Forenklede Fælles mål
 Læringsmål – i stedet for undervisningsmål
(”synlig læring” – hvad eleverne kan og ved
 (Lærings)målstyret undervisning (vejledning)
 Kompetenceorienteret (kompetencebaseret)
 FFM – angiver ikke et bestemt stof (pensum)
 Kompetencer er
• reflekteret og hensigtsmæssigt at kunne anvende
kvalifikationer (færdigheder og viden) i forskellige
situationer.
=>
• viden om kategorier, koncepter og procedurer osv.,
jf. model

At tænke historisk – historisk refleksion Historiebrug

Fagformål
Eleverne skal i faget historie opnå
sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske
overblik og kunne bruge denne forståelse i deres
hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige
med dansk kultur og historie.
Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende
med historiske sammenhænge og problemstillinger for at
udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår
gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal
styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv,
deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved
opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk
samfund.
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Efter 9. klasse

Kompetencemål:
Eleven kan på
baggrund af et
kronologisk overblik
forklare, hvorledes
samfund har udviklet
sig under forskellige
forudsætninger

Kronologi og
Kildesammenarbejde
hæng Kompe
tenceområd
er

Kompetencemål:
Eleven kan vurdere
løsningsforslag på
historiske
problemstillinger

Historiebrug

Kompetencemål:
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Historiebrug
Levede historie –
Fortiden som sådan
er væk

Historiekultur
Spor fra fortiden:
artefakter, byrum,
ritualer, adfærd,
normer osv.
Knytter fortid og nutid
sammen

Fortalte historie (tolkning
– iscenesættelse af
fortiden)

Historiebrug =
anvendelse af
historiekultur

Def. historiebrug
”… en kombination af
udvælgelse, fremhævelse og
tilsidesættelse af personer,
begivenheder og epoker fra
den samlede viden om
historie med henblik på
fremme af bestemte
interesser af som oftest
politisk, informativ,
underholdningsmæssig eller
identitetsmæssig art.

Hvordan historie (fortider og
fortællinger herom)
anvendes af forskellige
aktører i forskellige
sammenhænge.

Kayser Nielsen: Historiens forvandlinger
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Klassificering af historiebrug
Identitetsdannende
Politisk brug
Videnskabelig

16. marts 2017

Moralsk
Underholdende
kommerciel

Ikke-brug
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Overgang grundskole ungdomsuddannelse
Hvad bør eleverne kunne efter 9. klasse mht.
kompetenceområdet Historiebrug?
Historiske
scenarier

Konstruktion og
historiske
fortællinger

Eleven kan udlede
forklaringer på historiske
forhold og forløb ud fra
historiske scenarier

Eleven kan analysere
Eleven kan diskutere egen
konstruktion og brug af
og andres historiske
historiske fortællinger med bevidsthed
samtids- og fremtidsrettet
Eleven har viden om
Eleven har viden om
faktorer, der kan påvirke
historiske fortællingers
historisk bevidsthed
brug i et samtids-og
fremtidsrettet perspektiv

Eleven har viden om
historiske scenariers
funktion
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Historisk
bevidsthed
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