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Historiefaget i det 21. århundrede – et re-
fleksivt og undersøgende fag fra 3. til 9. klas-
se 
07. september 2017 
Af adjunkt Kirsten Lauta og lektor Sanne Faber, Læreruddannelsen UCC 

Du skal nu i gang med at læse en artikel som introducerer til en række aktuelle fagdidaktiske udfordringer i historiefaget 
bl.a.:  Hvordan ændrer vi elevernes opfattelse af historiefaget som læsetungt? Hvordan kan vi aktivere elevernes nysger-
righed og få dem til at gøre historie? Hvordan skabes progression fra 3. til 9. klasse? Og hvad er det for kompetencer, 
som faget arbejder med?  Artiklen har et anvendelsesorienteret sigte, så du kan blive inspireret til øvelser og tilrette-
læggelse af undervisning, der aktiverer elevernes nysgerrighed og opdagelsesglæde. Artiklen er baseret på nyeste fag-
didaktiske forskning og teori og har sit fokus på historie som et undersøgende fag, hvorfor den præsenterer relevante 
begreber ift. Historiefaget som et kompetencefag.  

 

Fælles Mål er i sin nuværende (og kommende) form en kompetenceorienteret læreplan uden angivelser af 

emner og tematikker. Elevernes læring står i centrum, og det betyder, at læreren planlægger, gennemfører 

og evaluerer undervisningen på nye måder. Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen (2016) doku-

menterer imidlertid, at to divergerende fagsyn dominerer lærernes holdning til, hvad eleverne skal lære i 

faget, samt at mange lærere ikke anvender gældende læreplan i planlægningen af deres undervisning. 

Spørgsmålet er derfor, om lærerne kan have svært ved at imødekomme forventningerne om progression i 

elevernes kompetenceudvikling, som ligger i fagets kompetencemål. Artiklen præsenterer bud på, hvordan 

disse udfordringer kan løftes. 

Kompetence- og dannelsesfag 
Vi ser i Fælles Måls (herefter FM) fokus på kompetencer ingen modsætning i forhold til fagets dannelsespo-

tentiale. I vores tolkning af Folkeskolens formålsparagraf og histories fagformål er der fortsat et tydeligt dan-

nelsessigte, som går fint i spænd med læreplanens kompetenceorientering -særligt ift. demokratisk dannelse 

og elevernes kritiske stillingtagen. Læreplanen lægger op til, at eleverne skal lære at anlægge dels et kritisk 

blik, der nedbryder myter og søger en sandhed og dels et konstruktivt blik, der opbygger fortællinger om 

fortid (Kjeldstadli:2001), nutid og forventninger til fremtiden. Mens faget lidt fortættet kan siges at have det 

formål, at eleverne skal tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, som gør, at de kan forstå og deltage i 

det samfund, som de lever i. At de er skabt af de historiske betingelser, som de er vokset op under, men 

ligeledes at de selv er historiske aktører med mulighed for at påvirke og udfordre handlerummet, at de altså 

også er historieskabende (Ohman Nielsen 2004 i Kvande og Naastad; 2013). Afgørende for elevernes kritiske 

stillingtagen og dermed deres demokratiske dannelse er, at fagets genstandsområde: Viden om, hvordan 

samfundet er og har været, menneskers liv og livsvilkår gennem tid, suppleres med analytiske redskaber til at 

kunne (skabe og) vurdere denne viden. Dette fagsyn er udgangspunktet for denne artikels fokus på elevernes 

historiske tænkning i det 21. århundrede, hvor det mere end nogensinde  er vigtigt at kunne forholde sig 

kritisk til informationsstrømmen. 

Vi viser, hvordan læreren ved hjælp af didaktiske greb kan åbne op for den kompetenceorienterede tilgang 

til faget, som ligger i FM. Det gøres i fire temaer, som har et kapitel hver:  
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• Kap.1 Udvikling af elevernes historiske tænkning   

• Kap. 2.Den sproglige dimension i en undersøgende historieundervisning 

• Kap. 3.Elevaktivitet og -motivation 

• Kap. 4.Progression fra 3. – 9. klasse vha. lokalhistorie som en rød tråd 

Artiklens fire kapitler tager afsæt i teorien om historisk tænkning, hvor den undersøgende tilgang får betyd-

ning for elevernes arbejde i historieundervisningen. Heri ligger fagets anvendelsesorienterede potentiale. 

Kap. 1 introducerer den overordnede teori og en didaktisk model til planlægning. Kap.2 tager fat om den 

sproglige dimension og fagdidaktiske udfordringer og potentialer knyttet til det område. Kap. 3 behandler 

elevaktivitet og motivation i historieundervisningen, mens kap. 4 giver et konkret bud på progression i histo-

riefaget fra 3. til 9. klasse. Alle kapitler indeholder praksisanvisninger og kan læses i sammenhæng eller som 

adskilte kapitler. 

 

Kap. 1: Udvikling af elevernes historiske tænkning   
Hvordan planlægger læreren historieundervisningen med udgangspunkt i fagets kompetencemål? Hvordan 

tilrettelægges undervisningen sådan, at eleverne oplever, at fagets indhold og metoder har betydning og er 

brugbare for forståelse af deres hverdag? 

Historisk tænkning – hvad går det ud på?   
Formålet med historisk tænkning er, at eleverne igennem undervisningen styrker deres kritiske refleksion 

ved hjælp af en undersøgende tilgang til faget.  

Historisk tænkning indeholder fire centrale kompetencer, som i FM14 fordeler sig på tre komptenceområder: 

Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. Artiklen lægger altså ikke op til, at der skal under-

vises i nye kompetencer, men uddyber og eksemplificerer det teoretiske grundlag bag FM. Kompetencerne, 

der udgør historisk tænkning, indgår i et kredsløb, som fremmer historisk tænkning i historieundervisningen. 

I modelform kan kredsløbet anvendes i den konkrete planlægning af undervisningen. Kompetencerne består 

af:  

• Spørge- og undersøgelseskompetence 

• Metodekompetence 

• Orienteringskompetence  

• Kompetence til at håndtere historisk indhold  

Kredsløbet til historisk tænkning, som er beskrevet nedenunder, starter med en undren, en nysgerrighed 

og/eller manglende forståelse hos eleverne. Denne undren kan igangsættes af læreren eller opstår i arbejdet 

med historiske temaer og emner hos eleverne. Dette fører til, at eleverne stiller et spørgsmål til fortiden ved 

hjælp af historisk (før)viden, antagelser og/eller fordomme. Her benytter eleverne sig af deres spørge- eller 

undersøgelseskompetence. Til at få svar på de spørgsmål, eleverne har formuleret til fortiden, anvender de 

deres metodekompetence ved enten at rekonstruere dele af fortiden ved hjælp af kilder, og/eller dekon-

struere fortiden ved at forholde sig kritisk til overleverede historiske fortællinger. Kompetencerne fra at for-

mulere historiske spørgsmål (spørge- og undersøgelseskompetencen) og fra metodekompetencen hjælper 

eleverne til at orientere sig i nutiden og fremtiden. (Körber 2007) 
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Figur 1 Andreas Körber og Wolfgang Hasberg 

Anvendelse i praksis – lærerens planlægning af historieundervisningen 
En måde at støtte eleverne i at udvikle deres historiske tænkning, er ved at udfordre deres for-forståelser, 

pirre deres nysgerrighed og lægge op til, at de er undersøgende, og at de skaber historiske fortællinger. I 

sådan et forløb skal eleverne ikke blot akkumulere viden om fortiden, men undervisningen skal med afsæt i 

relevant historiefagligt indhold sigte mod, at eleverne udvikler deres forudsætninger for: 

• at kunne stille relevante spørgsmål til fortiden 

• at forstå og håndtere spor fra og fortællinger om fortiden 

• at kunne finde og vurdere historiske kilder, der kan give svar på spørgsmålene til fortiden 

• at kunne bruge kilder til at skabe gyldige historiske fortællinger om fortiden 

• at kunne kontekstualisere (Poulsen 2015) 

De nedenstående praksisanbefalinger tager udgangspunkt i problemstillingen ”Hvilke konkrete aftryk satte 

trekantshandlen på Danmark, og hvem i Danmark profiterede af koloniseringen?” i det faghistoriske emne 

Danmark som kolonimagt – de vestindiske øer og trekantshandlen. Foruden relevante faglige mål og kerne-
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stof spiller de historiske metabegreber forandring og kontinuitet en central rolle i forløbet. Under forløbet 

kan eleverne desuden arbejde med følgende spørgsmål:  ”Hvordan ændrede livet sig for almindelige danske-

re i Danmark, mens Danmark var en kolonimagt?”.  

Ifølge kredsløbet for historisk tænkning skal undervisningen starte med en undren, eller et spørgsmål, der 

pirrer elevernes nysgerrighed. Dette kan formuleres som: ”Hvorfor kaldes nogle varetyper i supermarkedet 

kolonialvarer?”.  

Elevernes spørgekompetence 

I næste skridt skal undervisningen lægge op til, at eleverne overvejer, hvilke relevante spørgsmål de kan stille 

til Danmarks kolonitid. Eleverne kan herunder også undersøge, om lærebøgerne/læremidlerne svarer på de 

spørgsmål, eleverne selv formulerer, eller om den enkelte tekst i højere grad svarer på alment kendte 

spørgsmål, og i så fald, hvorfor teksten svarer som den gør. Det er nemlig her, de kildekritiske begreber kan 

blive anvendt. I elevernes egen formulering af spørgsmål til dansk kolonitid er det ikke en forudsætning, at 

alle spørgsmål kan besvares. Spørgekompetencen er således mere i fokus, end det at få et egentligt svar. 

Eleverne skal selvfølgelig overveje, hvilke spørgsmål der er gode spørgsmål. Spørgsmålene skal altså pege på 

noget signifikant i forhold til historie.  

Elevernes metodekompetence 

Bagefter anvender eleverne kilder til at få svar på deres spørgsmål/problemstillinger, men også for at under-

søge, om forskellige kilder giver forskellige svar. Ved hjælp af kildeanalyse kan eleverne undersøge, hvilken 

fortælling forskellige fremstillinger tilbyder sin læser eller hvilke forskellige perspektiver kilderne indtager. 

Dette kan føre til, at eleverne må formulere nye spørgsmål om, hvem der mangler at blive repræsenteret i 

den pågældende fremstilling (almindelige mennesker herunder embedsmænd, kvinder, bønder og slavegjor-

te m.v.). Kilder om dansk kolonitid sammenlignes for deres indhold og undersøges for centrale perspektiver, 

fx når eleverne arbejder både med slaveejernes og slavernes erindringer (se fx Rigsarkivets hjemmeside).  

Elevernes orienteringskompetence 

Danske bygninger fra dansk kolonitid kan undersøges for deres umiddelbare fortælling, hvor denne sammen-

lignes med de økonomiske forudsætninger og menneskelige omkostninger, der lå til grund for bygningerne. 

Kilderne kan også danne grundlag for elevernes egne historiske konstruktioner, fx skriver hver elev dagbog 

på baggrund af historiske erindringskilder. Disse historiske fortællinger fremmer ikke kun elevernes metode-

kompetence, men hjælper dem også med at kontekstualisere fortiden på dens egne præmisser. Derudover 

kan eleverne undersøge historien om de danske vestindiske øer igennem erindringshistoriske briller, her kan 

de fx sammenligne opfattelsen af Dansk-Vestindien som danskernes tabte ferieparadis, fremstillingen af 

Dansk Vestindien i julekalenderen Nissernes Ø med kolonitidens spor i danske bygninger. På denne måde 

arbejder eleverne både med kompetenceområderne kildearbejde og med historiebrug.  

Kompetence til at håndtere historisk indhold 

Afslutningsvis sammenligner eleverne datidens fortællinger om de vestindiske øer med nutidens, her kan de 

også perspektivere til Danmarks og danskernes nuværende forhold til Grønland og grønlændere. Eleverne 

kan også arbejde med fremtidsscenarier for forholdet mellem Danmark og Grønland. Klassen kan tale om 

menneskesyn igennem tiden og sammenligne datidens menneskesyn med nutidens syn på mennesker fra 

fremmede kulturer. Sidst men ikke mindst kan eleverne diskutere, hvordan viden om Dansk Vestindien og 

trekantshandel kan hjælpe os i vores nuværende og fremtidige samfund. 
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Historisk tænkning vejen til historisk bevidsthed 

Historisk tænkning styrkes altså igennem en undersøgende tilgang til faget, hvor der stilles spørgsmål til hi-

storisk indhold, og hvor eleverne konstruerer og dekonstruerer historiske fortællinger og fremstillinger. De 

kompetencer, eleverne udvikler og styrker ved en sådan skitseret tilgang til historiefaget, er brugbare for 

forståelse af elevernes hverdag, idet deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden stimuleres, 

hvilket hjælper til at opnå forståelse af den komplekse verden, de lever i. 

Historisk tænkning bidrager altså til menneskets mulighed for at forstå nutiden og fremtiden ved hjælp af 

fortiden, hvilket jo er kernen i historiebevidsthedsbegrebet. Ved at tænke historisk, udvikler elever deres 

historiebevidsthed. Historisk tænkning er således vejen til eller operationalisering af historisk bevidsthed.  

 

Kap. 2: Den sproglige dimension i et undersøgende historiefag 
Sproget er det redskab, vi bruger til at undersøge historie med og til at kommunikere færdigheder, viden om 

og kompetencer i historie, og derfor er det relevant at arbejde fokuseret med den sproglige dimension også i 

historiefaget. 

Hvilke sproglige barrierer møder eleverne i historieundervisningen, og hvordan kan læreren støtte eleverne i 

deres sproglige udvikling på en måde, så de kan demonstrere deres historiske tænkning og indgå i diskussio-

ner om generelle og abstrakte fænomener og problemstillinger? 

Sproglig udvikling er med FM 2014 blevet en tværgående dimension i alle fag. I vejledningen til Sproglig ud-

vikling præsenterer Undervisningsministeriet fire sprogfærdigheder: 

sprog receptivt produktivt 

Mundtligt lytte samtale 

Skriftligt læse skrive 

 

Eleverne skal have mulighed for at møde og bruge sproget, derfor bør sproglig aktivitet og sprogudviklende 

samtaler prioriteres meget højt. Det kan fx gøres ved at arbejde dels med elevernes mundtlighed og dels 

med deres læse- og tekstkompetencer. Dette kapitel tager fat om to af de fire sprogfærdigheder: Samtalen 

og læsning samt ordforråd i historie, da det typisk er her elever og lærere støder på udfordringer i historie-

undervisningen. Kapitlet giver eksempler på sprogdidaktiske samarbejdsstrukturer, som dels adresserer 

ovenstående fagdidaktiske udfordringer og dels understøtter arbejdet med historie som et undersøgende 

fag, og der knyttes an til prøven efter 9. klasse. 

I FMs færdigheds- og vidensmål for historie findes en række sproghandlinger, som læreren skal understøtte 
elevernes tilegnelse af. Eleverne skal kunne relatere, sammenligne, forklare, vurdere, fortælle om og perspek-
tivere forskelligt historisk indhold. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at de får interessante fortællinger om forti-
den, i stedet skal eleverne iflg. FM gennem førnævnte sproghandlinger selv kommunikere og konstruere 
fortællinger eller historier.  

FMs forventninger til læreren 
Ud over fagets kernestof, skal faglæreren derfor have indgående kendskab til: 
•fagets sprog, ordforråd og begreber 

•teksttyper, der optræder i faget. 
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•strategier der kan understøtte en sproglig udvikling i fagene 

•læseforståelsesstrategier og notatteknikker, der er relevante i faget 
 
Faglæreren skal kunne: 
•hjælpe eleverne med at udvikle mundtligt og skriftligt fagligt ordforråd. 

•være en støtte i elevernes sprogtilegnelse 

•hjælpe eleverne med at fastsætte et fagligt relevant læseformål. 

•tydeliggøre for elever, hvilke ord og begreber der er centrale i den faglige fremstilling, og hvordan de skal 
forstås i den konkrete faglige sammenhæng (http://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-vejledning) 
 

Ordforråd i historie  
Læseforskere er enige i, at størrelsen på elevernes ordforråd er en afgørende faktor, når det gælder læsefor-
ståelse. Ifølge Jørgen Frost skal ca. 90% af ordene i en tekst være kendte. Det kan derfor være hensigtsmæs-
sigt at arbejde med fokus på udvidelse af elevernes ordforråd. 

Overordnet kan ordforrådet i historie eller begrebsapparatet inddeles i to: Indholdsbegreber og nøglebegre-
ber. Den første kategori indholdsbegreber er bundet til et bestemt indholdsområde fx kold krig eller demo-
krati. Disse kan ændres af den kontekst, som de indgår i (Lund, 2016). Meningsindholdet i indholdsbegreber-
ne er altså afhængigt af tid og sted – fx den historiske periode de optræder i. Dette er eleverne ikke nødven-
digvis opmærksomme på. Indholdsbegreberne kender de måske fra deres hverdagssprog, men i undervis-
ningen er det vigtigt, at de bliver opmærksomme på, at begreberne har en anden eller udvidet betydning i 
en historiefaglig kontekst, og læreren har derfor en særlig opgave ift. at afdække det  for eleverne bl.a. i for-
bindelse med tekstlæsning. Et eksempel på et indholdsbegreb, hvis betydning ændres afhængigt af, hvilken 
historisk kontekst det indgår i, er ’slave’, hvis betydning er forskellig afhængigt af, om der arbejdes med pro-
blemstillinger knyttet Romerriget eller trekantshandel.   

Den anden kategori af begreber, som er relevant at kende til i historieundervisningen, er nøglebegreber. 
Nøglebegreber er metabegreber - dvs. at de kommer efter eller udenfor indholdshistorien. Centrale nøgle-
begreber i historie er bl.a.: Kilde, historisk beretning/fremstilling, årsag, ændring/brud, forandring og konti-
nuitet, udvikling, empati og aktør/struktur (Lund, 2016).  Nøglebegrebernes betydning forbliver den samme 
uanset, hvilken kontekst de indgår i. 
Historiefagets nøglebegreber indgår i Körbers kredsløb som kompetence til at håndtere historisk indhold, 
idet de udgør særlige historiefaglige kategorier og koncepter eller med andre ord særlige fagord, mens ind-
holdsbegreberne ikke findes i kredsløbsmodellen. Nøglebegreberne får dog kun mening og liv i sammen-
hæng med fagets substans, altså det faglige indhold, hvorfor både nøgle- og indholdsbegreber og kategorise-
ringen af dem er centrale for udviklingen af elevernes historiske tænkning. 
 
Kompetencer til håndtering af historisk indhold (Körber) sker gennem de førnævnte sproghandlinger, hvor-

for anbefalingen er, at disse metabegreber trænes eksplicit i undervisningen. Eksempler på konkrete øvelser 

gives i forlængelse af nedenstående afsnit. 

 

Mundtlighed – fokus på en produktiv sprogfærdighed 
Historieundervisningen har tradition for at være et dialogbaseret fag, og det dialogbaserede understøtter i 

høj grad arbejdet med de førnævnte sproghandlinger. I det følgende afsnit behandles samtalens potentiale 

som læringsaktivitet. 

http://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-vejledning
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En måde at starte en faglig samtale med klassen eller en gruppe af elever er at lade dem tale ud fra en gen-

stand, et billede eller en tekst. Udgangspunktet i det konkrete kan med lærerens hjælp enten som aktiv sam-

talepartner eller i form af spørgsmålskort bevæge samtalen fra det konkrete til det mere abstrakte og gene-

relle (Ebbensgaard, 2016) og dermed understøtte sproghandlingerne sammenligne og relatere. Ebbensgaard 

argumenterer for samtalen som et didaktisk greb til at fremme elevernes indsigt i, at deres egen historie, 

kultur og livserfaringer er et nødvendigt grundlag for at nærme sig ny indsigt og viden om historie, kul-

tur og samfund. Samtalen er således en valid og læringsfremmende aktivitet. Med udgangspunkt i noget 

konkret; visuelt eller auditivt og lærerens brug af undre- og modspørgsmål kan samtalen stimulere elevernes 

hukommelse, ideer og forbinde samtalen med elevernes livsverden for derigennem at støtte deres historiske 

refleksion. 

Ved at udnytte dialogen og tilrettelægge undervisningen med dialogsekvenser kan læreren sætte eleverne i 
forskellige sprogbrugssituationer og dermed understøtte deres tilegnelse af fagbegreber og gøre dem bevid-
ste om det særlige fagsprog, som knytter sig til historie. Når vi ser historie som et undersøgende fag og læ-
ring, som noget, der konstrueres af den enkelte elev, bliver også elevernes metodeovervejelser relevante at 
få italesat i klasseværelset og til prøven efter 9. klasse. 
 

Sprogdidaktiske samarbejdsstrukturer 

Samtalen kan også tilrettelægges som par-aktiviteter og her følger en række forslag til sprogdidaktiske sam-
arbejdsstrukturer, som har det til fælles, at de sikrer alle elevers aktive deltagelse i fagligt udforskende sam-
taler. 
En måde at arbejde med fagets indholds- og nøglebegreber er at lade eleverne i par trække et begreb fra et 
emne eller tema, som klassen har arbejdet med på et ordkort. Begrebet skal beskrives uden, at selve ordet 
nævnes, og makkeren skal så gætte, hvilket ord, der er tale om. Øvelsen understøtter elevernes tilegnelse af 
et fagligt ordforråd/begrebsapparat, og det er i denne øvelse tilladt, at eleverne anvender deres hverdags-
sprog til at afdække og beskrive det valgte begreb. Øvelsens mål er at aktivere elevernes refleksioner over 
betydningen af det valgte ord, ved at lægge op til, at de anvender tidligere tilegnet viden, sammenligninger 
og analogier. 
Samme øvelse kan også anvendes i et forløb om ’brud i historien’, hvor eleverne trækker fx et punkt fra hi-
storiekanon og beskriver det uden at nævne den konkrete begivenhed eller person. Sproglig støtte kan gives 
i form af verber, der beskriver overgange fx bredte sig til, blev indført, medførte, spillede en vigtig rolle i m.v. 
Øvelsen kan af læreren bruges som et diagnostisk redskab, da aktiviteten viser, hvilke centrale historiske 
begreber, der volder eleverne problemer samtidig med, at misforståelser og fejlopfattelser kommer frem 
(Lund, 2016: 88).  
 
Træning af elevernes historiefaglige sproghandlinger kan ske gennem øvelser med fokus på, at eleverne sæt-

ter ord på overvejelser og refleksioner. Øvelserne kan inspireret af Gibbons (fx 2016) bygges op i trin: ’Under 

øvelse’ ’samtale efter’ og ’skriftlig refleksion’, hvor eleverne (af læreren) på alle trin opfordres til at fremlæg-

ge metodeovervejelser og refleksioner. Arbejdet med denne struktur vil foruden at tydeliggøre, at historie 

ikke blot handler om formidling af historiske fakta, også rette elevernes opmærksomhed på fagets metani-

veau, historisk tænkning– altså hvordan de skaffer sig viden om fortiden, hvilke overvejelser de gjorde sig, 

undring der fremkom undervejs, valg, og hvilke fravalg eller afgrænsning de foretog.  

Eleverne bør i en ideel verden til prøven efter 9. klasse kunne begrunde deres valg af kilder, typen af kultur-

produkt, fokusområde (indholdsudvælgelse) og metode. Det kræver, at de i undervisningen de foregående 

år er blevet trænet i at lægge disse overvejelser frem og ved, at disse overvejelser (orienteringskompetence) 
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er lige så valide under den mundtlige prøve som korrekte årstal og årsagsforklaringer. Læreren kan derfor 

med fordel til prøven forberede spørgsmål, der går på elevernes historiske tænkning. 

 

Læse- og tekstkompetencer – fokus på en receptiv sprogfærdighed 
Ligesom med elevernes mundtlighed er der ift. elevernes skriftlige udvikling i historiefaget et receptiv og et 
produktivt element. Eleverne skal altså både kunne læse og skrive historiske tekster. Anbefalingen til læreren 
er at indtænke begge elementer i planlægning af undervisningen.  
 

 Stilladsering–Før læsning 

•Forkundskaber, ordforråd og dekonstruktion af teksten 

•Aktualisering af emnet; fx gennem billeder på smartboard 

•Elever udarbejder i mindre grupper tankekort om emnet 

•Ordforrådsøvelser i grupper, der har til formål at udvikle emnerelateret ordforråd (indholdsbegreber) 

•Sammen med eleverne undersøges teksttypen, dens formål og modtager, struktur og sproglige mønstre (fx 
læseguide) 
 

Fagets teksttyper 

Historiefaget indeholder en lang række teksttyper, som afhængigt af lærerens fokus for den pågældende 
lektion anvendes på forskellig vis i undervisningen.  
Groft sagt kan teksttyperne i historie inddeles i tre kategorier: 1) fremstillingstekster, hvor kilder og tidligere 
fremstillinger er blevet bearbejdet til en sammenhængende fortælling. Den type tekster møder eleverne ofte 
i grundbøgerne eller på digitale læringsportaler. Og 2) ubearbejdede tekstkilder/kildeuddrag – med ubear-
bejdede menes, at kilderne typisk er oversat til dansk og kortet ned. 3) Den tredje type historiefaglige tekster 
er de grafiske tekstelementer fx statistikker over middellevetid i 1870erne og grafer over udvandring, be-
skæftigelse eller uddannelsesniveau. 
I forhold til prøven efter 9. klasse bør eleverne gennem hele deres historieforløb præsenteres for mange 
forskellige typer af tekster. Hvis disse ikke findes i klassens grundbog, som fortsat er udgangspunktet for det 
meste historieundervisning (Knudsen og Poulsen; 2016), kan læreren finde supplementer i fx HistorieLabs 
kildebank eller på Rigsarkivets hjemmeside. 

 

Kap. 3: Hvordan aktiveres eleverne(s nysgerrighed)? – et fokus på eleverne(s undersøgel-

seskompetencer)  
Forestil dig et klasseværelse, hvor eleverne stiller (flere) undersøgende spørgsmål, og hvor lektionerne er 

fyldte med overraskelser, refleksioner og motivation. Med FMs fokus på en kompetenceorienteret historie-

undervisning bør eleverne fra begyndelsen af forløbene i højere grad være aktive. Deres forudsætninger for 

at tænke historisk skal understøttes af læreren, der bør udfordre elevernes forhåndsopfattelser, skabe nys-

gerrighed og interesse, så eleverne selv er aktive og motiverede i målsætning og læreprocesser.  

Hvordan vækkes elevernes nysgerrighed? Hvordan kan undervisningen understøtte elevernes aktive deltagel-

se og faglige refleksion? Hvilke materialer kan bruges ud over grundbogen? 

Historisk tænkning retter opmærksomheden mod ’hvordan eleverne ved’ frem for ’hvad de ved’ og gør op 

med den udbredte elev- (og lærer-) forestilling om, at faget blot vedrører en ophobning af fakta om fortiden 
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(Knudsen og Poulsen, 2016). At fortiden for længst er fortolket og beskrevet og derfor ikke indeholder pro-

blemstillinger. Kredsløbsmodellen forslag til struktur af forløb giver et bud på, hvordan elevrefleksion og 

deres aktive brug af og øvelse i historiekompetencer kan være omdrejningspunktet for undervisningen (Pie-

tras og Poulsen, 2016: 132)  

Motivation og elevaktivitet 
Eleverne oplever, at de lærer noget i historie, når undervisningen foregår andre steder end i klasseværelset, 

og når der sker noget ’usædvanligt’ (Knudsen og Poulsen, 2016). Eleverne fremhæver blandt andet brug af 

filmklip og aktiviteter uden for klasselokalet som aktiviteter, hvor de oplever undervisningen som spænden-

de. Undersøgelsen Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen (2016) går ikke nærmere i dybden med 

læringsudbyttet, og variation i undervisningen kan således ikke bruges som et parameter for andet end 

elevmotivation, som ikke desto mindre er et godt udgangspunkt for elevernes åbenhed overfor faget. Når 

eleverne samtidig vurderer faget som læsetungt og drevet af lærerens formidling af viden, er det oplagt at 

interessere sig for, hvordan der skabes varieret historieundervisning. Dokumentationsindsatsen peger på, at 

det er en udbredt praksis i historieundervisningen, at læreren indleder forløb/lektioner med at formidle en 

grundlæggende viden om et emne eller tema, inden eleverne selv aktivt deltager (Poulsen og Knudsen, 2016: 

45). Derfor kan det være hensigtsmæssigt i stedet at starte med at trigge elevernes nysgerrighed. Umiddel-

bart er det nemlig ikke hensigtsmæssigt, hvis undervisningen primært bliver formidlende, da eleverne så er i 

fare for at miste interessen, og faget så i hvert fald har svært ved at leve op til ambitionen i FM om at være 

anvendelsesorienteret.  

Mange elever er draget af spændende og dramatiske fortællinger om fortidige personer og hændelsesforløb 

(Knudsen og Poulsen; 2016). Historie som undervisningsfag indeholder både det videnskabeligt analytiske og 

det fremmede, poetiske eller gådefulde om man vil (Ohman Nielsen; 2004). Faget tilbyder gennem indblik i 

en fortid, som er overstået, at bidrage til den dannelse, der ligger i evnen til at kunne skifte perspektiv og 

tilegne sig kompetencen historisk empati. Historisk empati handler om viden om en konkret kontekst og 

evnen til at forstå en anden tids værdier, mentale horisont, levevilkår m.m., på dens egne præmisser (triggere 

Historielab). En måde at udnytte elevernes interesse for interessante fortællinger og samtidig understøtte 

deres historisk tænkning er ved, at eleverne selv skaber fortællinger. Det kan dels ske gennem læsning af 

kilder, som ikke behøver være tekstbaserede, og dels ved læsning af fremstillingstekster fx i grundbogen, 

som dekonstrueres gennem analyse.  Så selvom redegørelse normalt placeres lavt på Blooms taksonomi, kan 

redegørelse i historie også handle om, at eleverne fremlægger viden, som de selv har skabt på baggrund af 

analytiske betragtninger. På den måde kan elevskabte fortællinger eller redegørelser være et udtryk for 

tænkning af mere kompleks art (Knudsen, 2015).  

Udviklingen af elevernes læringskompetencer er det centrale i historisk tænkning, og læring ses altså som 

noget, der konstrueres af/i den enkelte. Eleverne skal overveje ikke blot, hvad de har lært, men også hvordan 

de har lært det, så de kan overføre disse færdigheder, denne viden og kompetencer til andre områder og 

emner. Hypotesen er, at eleverne vil opleve en større relevans af historiefaget (indhold/kompetencer), når 

fokus flyttes fra ’fakta om fortiden’, og de oplever, at der også er interesse for deres tankeprocesser, og 

hvordan de anvender viden og færdigheder.  

’Lidt at læse meget at tænke’ 
Den norske historiedidaktiker Erik Lund (2016) arbejder med læringsstrategier, som har det til fælles, at de 

lægger op til, at eleverne hurtigt kommer på banen, og at deres tanker om, hvordan den konkrete opgave 

løses, er i fokus. Læringsstrategierne er tilrettelagt efter princippet ’lidt at læse meget at tænke’. De lægger 
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sjældent op til, at der kun er ét korrekt svar, men understøtter i stedet kvalitativt forskellige svar og er derfor 

i udgangspunktet velegnede til undervisningsdifferentiering. Læringsstrategierne kan være centrerede om-

kring et mysterium eller et problem, som eleverne skal løse. Aktiviteterne opmuntrer eleverne til at bruge, 

hvad de allerede kan (spørge-, metode, orienterings- og indholdskompetencer) og har fokus på elevernes 

ordforråd og tankeprocesser. Læreren igangsætter aktiviteten, men ellers lægges der op til, at eleverne sam-

arbejder om opgaveløsningen, hvor den mundtlige aktivitet og aktive lytning er hovedsagen. Læreren bidra-

ger kun til elevarbejdet ved at stille spørgsmål, som støtter eller udvider elevernes tænkning. I klassesamta-

len som følger gruppearbejdet, drøftes både løsninger, og hvordan opgaven blev udført (det metakognitive 

niveau). Lærerens rolle er at hjælpe eleverne med at skabe forbindelser mellem tænkningen, som er knyttet 

til den konkrete opgave og andre kontekster for derigennem at støtte transfer af viden og færdigheder. 

 

At trigge elevernes nysgerrighed 
Et godt udgangspunkt for aktivering af elevernes nysgerrighed, spørgelyst og undersøgelseskompetence er 

gennem præsentationen af noget, som udfordrer deres forforståelse. Det kan være en problemstilling som i 

Lunds læringsstrategier, eller som beskrevet i kapitlet om den sproglige dimension noget auditivt, visuelt 

eller en konkret genstand.  

Ting & fotografier 

Genstande er konkrete og sanseudfordrende – de lægger op til en konkret undersøgelsesproces med brug af 

flere sanser end tekstbaserede kilder. De kan bruges som igangsættere af spørgsmål og undren – åbne for 

elevernes detektivlyst også hos de lavtpræsterende og umotiverede elever. Velegnede til at udvikle både 

faglige begreber og ordforrådet generelt fx ’ændring & kontinuitet, ophavssituation m.v.. Giver læreren mu-

lighed for at se tegn på læring og er i forhold til kildearbejde ”det naturlige startpunkt … når det gjelder å 

utvikle fertigheter i å slutte til opphavssituasjonen” (Lund, 2016: 101). Læreren kan medbringe en konkret 

genstand fx en walkman og bede eleverne undersøge den, som Piet van Deurs gjorde i sin udsendelsesrække 

på DR i 1980erne, ved at spørge dem: ”Hvad er det?”  

Elevernes nysgerrighed kan også igangsættes ved at give dem til opgave selv at medbringe en historisk gen-

stand. Elevrefleksion over, hvad der definerer en historisk genstand, er en del af øvelsen, så det bør ikke 

uddybes, når øvelsen gives. Ved præsentationen af genstanden bør læreren lægge op til, at også disse re-

fleksioner italesættes af eleven. Øvelsen understøtter progression fra det konkrete til det abstrakte, når ele-

verne begynder at stille spørgsmål som: Hvad er det? Hvad er genstanden lavet af? Hvad er dens funktion? 

Hvad havde man før, og hvad kom efter? Hvilke forudsætninger skulle være til stede, før man kunne fremstil-

le denne genstand? Hvad forandrede den? 

Gamle fotografier kan også trigge elevernes nysgerrighed og forforståelse. Med udgangspunkt i undersøgel-

se af eksempelvis konfirmations- eller klassebilleder, bliver nøglebegreberne ’forandring’ og ’kontinuitet’, 

som hører til under kompetenceområdet ’Kronologi og sammenhæng’ meget tydelige. Konfirmationsbilleder 

viser tydeligt, hvordan moden skifter, mens noget andet fx farven på særligt pigernes konfirmationstøj for-

bliver uændret i lange perioder. Konfirmationsbilleder kan bruges til at tale om, hvordan tøj kan afspejle 

samfundsforventninger til konfirmanderne – at konfirmander i 60’erne var klædt på som små voksne, mens 

nutidige konfirmanders påklædning måske kan tolkes som et udtryk for stigende individualisering. Fotografi-

er kan dermed også bruges som kontekstskaber, altså til at skabe viden om en bestemt periode. Og så gør 

det jo heller ikke noget, at eleverne synes, at det er morsomt at se, hvordan jævnaldrende til andre tider i 

historien har set ud.  



   

11 
 

Undersøgelseskompetence 
Overordnet handler det om at igangsætte elevernes undren og lade arbejdet være styret af undersøgelses-

spørgsmål, pirre deres nysgerrighed og vise, at dem der fortsat er fortællinger at skabe i historiefaget, og at 

refleksioner fører til nye spørgsmål og nye undersøgelser og mål. Alt sammen vigtigt i historisk tænkning og 

for eleverne at beherske til det selvstændige arbejde forud for prøven efter 9. klasse. 

 

Kap. 4: Potentialet i nærmiljøet – lokalhistorie som eksempel på en undersøgende tilgang til 

historiefaget fra 3. til 9. kl.  
Manglende autenticitet giver eleverne det indtryk, at historie ikke vedrører dem, og historiefaget reduceres 

til en slags akkumulering af ”facts” (Knudsen og Poulsen: 2016). Denne opfattelse kan udfordres gennem 

lokalhistorie. Når eleverne undersøger historiske spor i eget lokalområde kan der opstå mange interessante 

læringsperspektiver. Lokalhistorie giver eleverne mulighed for at gøre historie, arbejde undersøgende i faget 

og konstruere egne fortællinger om noget, som de selv er en del af, deres egen livsverden. Ved at gentage 

lokalhistorie som emne i forskellige trinforløb kan der desuden skabes progression.  

Hvordan kan historielæreren ved brug af lokalhistorie styrke elevernes historiske tænkning, gøre historiefaget 

vedkommende for eleverne og skabe progression fra 3. til 9. klasse? 

Vi fokuserer på de muligheder, der ligger i klassens arbejde med lokalhistorien på forskellige klassetrin og 

inddragelse af alle tre kompetenceområder i alle forløb.  

At arbejde med lokalhistorie på de tre trinforløb 

Lokalhistorie i 3. og 4. klasse: Tema: ”Sådan bor vi” 

 

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Kronologi og sammenhæng 
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv 
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden  

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Kildearbejde 
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden 
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.  

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Historiebrug 
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie 
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier  

 

Eleverne præsenteres for forskellige boligtyper i lokalområdet. Læreren formulerer spørgsmål til bygninger, 

der vækker elevernes nysgerrighed og undren. Eleverne skal undersøge boligtyper og formulere spørgsmål til 

boligformer og bygninger.  

Tilbage i klasseværelset får eleverne udleveret billeder af samme bygninger, og i grupper skal de nu prøve at 

placere billederne i kronologisk rækkefølge på en tidslinje. Øvelsen udvides med billeder af tidstypiske bolig-

indretninger. Billederne fra boligernes indretning skal eleverne matche med boligerne.  
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Eleverne læser små familiehistorie fra forskellige historiske perioder, og skal bruge disse fortællinger som 

inspiration til at arbejde med at udvikle små historiske tidstypiske scenarier omkring forskellige boligsituatio-

ner. 

Eleverne sammenligner datidens boligformer med deres egne boligformer. Afslutningsvis skal eleverne over-

veje, hvordan leveforholdene ændrede sig over tid. 

Lokalhistorie i 5. og 6. klasse: Emne: Børn i arbejde - i byerne og på landet  

 

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Kronologi og sammenhæng 
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder 
Eleven kan redegøre for konsekvenser for samspil mellem dansk histo-
rie og omverden 

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
 
Færdighedsmål: 

Kildearbejde 
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske 
begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.  
Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre 
udtryksformer til at belyse historiske problemstillinger 

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Historiebrug 
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og 
rum 
Eleven kan konstruere historiske fortællinger  

 

Klassen besøger et gammelt industriområde fra århundredeskifte i deres lokalområde (gammel industri/ 

gammelt håndværk). Stedet undersøges for historiske spor, eleverne formulerer spørgsmål til stedet, byg-

ningen og området. Spørgsmålene formuleres fra det konkrete (hvornår blev bygningen bygget? hvilken 

funktion havde bygningen?) til det abstrakte (følte børnene sig trygge/utrygge på arbejdspladsen, drømte 

børnene om et andet liv?)  

I klassen udarbejder eleverne enkle problemstillinger på baggrund af de spørgsmål, de formulerede udenfor 

klasserummet. Derudover arbejder eleverne med industrialiseringens generelle træk og sammenligner den-

ne viden med den viden de har indsamlet fra deres undersøgelse. De historiske problemstillinger forsøger 

eleverne at finde svar på ved hjælp af lokalhistoriske kilder om leveforhold og børnearbejde, samt generel 

viden om industrialiseringen. Eleverne undersøger, hvordan forskellige kilder kan give forskellige svar på 

deres spørgsmål/problemstillinger.   

Nu skriver eleverne individuelle dagbogsnotater om livet som arbejderbarn fra århundredeskifte. En konkret 

virksomhed / et konkret håndværk i byen/landsbyen danner rammen for denne fortælling. Afsluttende udar-

bejder eleverne børnerettigheder for datidens arbejderbørn.  

Lokalhistorie i 7., 8. og 9. klasse 

Emne: Velfærdsstatens historie – den lille historie i den store historie 

 

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
 

Kronologi og sammenhæng 
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes 
samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger 
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Færdighedsmål: Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lo-
kalt, regionalt, globalt 

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Kildearbejde 
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger 
Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af histori-
ske spor, medier og udtryksformer.   

Kompetenceområde: 
Kompetencemål: 
Færdighedsmål: 

Historiebrug 
Eleven kan forklare samspil mellem fortiden, nutiden og fremtiden  
Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, 
nutidsforståelser og fremtidsforventninger.  

 

Eleverne interviewer ældre beboere fra lokalområdet, fx om hvor lang tids skolegang de har modtaget, hvil-

ken uddannelsesmæssige baggrund de har, hvornår de begyndte at arbejde og med hvad, hvad deres bed-

steforældre arbejdede med, mm. Eleverne skal undersøge, hvilken betydning velfærdsstaten havde for de 

ældres livsforhold sammenlignet med deres forældres og børns livsforhold. Eleverne sammenligner inter-

viewene med andre læste kilder fx erindringer, statistikker m.v. ved hjælp af kildeanalyse. På baggrund af 

interviewene skal eleverne formulere historiske problemstillinger, der vedrører velfærdsstatens udvikling. 

Eleverne skal lave en kvartersanalyse (Adrian og Didriksen: 2009) af et gammelt arbejderkvarter og et områ-

de, der er præget af velfærdsudviklingen i lokalområdet. Forud denne undersøgelse har eleverne bl.a. arbej-

det med typiske kendetegn for periodernes menneskesyn og leve- og boligforhold. Kvartersanalyse skal do-

kumenteres ved hjælp af fotos og eleverne skal forberede en præsentation i klassen.  

I de skitserede forløb arbejder eleverne i forskelligt omfang og på forskellige niveauer med undersøgelses- og 
spørgekompetence, metode og orienteringskompetence. 
 

Hvad sker der, når man skal undersøge et sted eller en bygning? 
Historiske steder, bygninger, pladser, mm. er primærkilder der indeholder nye og anderledes historiske in-

formationer end lærebøgerne. At undersøge lokalhistoriske steder for deres funktion, betydning, formål eller 

bestemte historiske hændelser fremmer en opdagerglæde hos eleverne, og de autentiske arenaer kan udvik-

le elevernes historiske bevidsthed, når der i undervisningen skabes en forbindelse mellem stedet og elever-

nes egen livsverden. (Jordet, 2010: s. 251) 

Tager man udgangspunkt i det sted, eleverne bor eller er vokset op, knyttes indholdet automatisk til deres 

livsverden, da stedet har en betydning for dem, uden at eleverne nødvendigvis er bevidste om det. Derud-

over demonstrerer stedet sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid, da stedet viser, at mennesker 

handler i tid og disse handlinger får følger for dem, som kommer efter, fx stationsbygninger og fabrikker. 

Stedet repræsenterer således et erfaringsrum, men også en forventningshorisont og kan bidrage til oplevel-

sen af at være historieskabt og historieskabende (Kvande og Naastad, 2013).  

Lokalhistoriske undersøgelser må gerne starte med en undren og eller et spørgsmål til stedet, bagefter følger 

iagttagelse, beskrivelse, forståelse, forklaring, konstruktion. Her arbejder eleverne fra det konkrete til det 

abstrakte. De går på opdagelse i lokalhistorien, og igennem krop og sanser nærmer eleverne sig fortiden 

både kognitivt og emotionelt.  
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Uanset alder er lokalhistorie et godt sted at gå på opdagelse, og allerede fra 3. klasse kan børn udvikle fær-

digheder som at iagttage, navngive, beskrive, rapportere og forstå. I de større klasser udvides færdighederne 

til også at forklare, tolke, reflektere, drage slutninger, prøve hypoteser og ræsonnere. Ved at støtte eleverne 

i gradvist at benytte sig af disse undersøgende metoder, lærer de at anvende historiefaglige metoder. 

Lokalhistoriske undersøgelser kan tilføje lærebøgerne en helt ny dimension, da eleverne til rekonstruktion af 

ophavssteder har brug for svar, som lærebøgerne kan bidrage til. Lokalhistorien knytter lærebøgernes store 

(national-)historie sammen med den lille lokale historie. Arbejder man med lokalhistorie, skal man være op-

mærksom på forholdet mellem helhed og del. Det betyder: lokalhistorien må bearbejdes som en afgrænset 

helhed, men også som en sammenhæng til noget større. Lokalhistorien skal altså ses i lyset af nationalhisto-

rien og globalhistorien (Brinckmann, 1990: s. 35). 
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