
Anvendelsesorienteret historieundervisning

Hvordan kan man arbejde med historie som et undersøgende fag fra 3. klasse og frem til prøven i 9. klasse? 
Alle historielærere står over for nye krav og udfordringer i forhold til undervisning i historie. Der er indført ny 
prøve, og der er afgørende ændringer i Fælles Mål i forhold til tidligere. Fælles Mål 14 udtrykker forventning 
og krav om, at eleverne i historieundervisningen opnår konkrete anvendelsesorienterede færdigheder, og 
hvor man tidligere primært har tænkt faget inden for en række emner og tematikker, er det nu historiefaglige 
kompetencer, der er omdrejningspunktet. 

Sigtet med disse to-dages internatkurser er at inspirere og understøtte lærerens færdigheder i at arbejde 
med historie som et kompetenceorienteret fag med henblik på at skabe en rød tråd i historieundervisningen 
fra 3. til 9. klasse. En nyskrevet faglig artikel introducerer gennem en række konkrete og 
anvendelsesorienterede cases nyeste viden om historie som kompetenceorienteret fag. Artiklen danner 
udgangspunkt for kursernes arbejde med aktuelle fagdidaktiske udfordringer for historielæreren og kan 
således anvendes i lærerens daglige arbejde både forud for kurset og efterfølgende. 

Konkret undersøger og arbejder vi med følgende spørgsmål på kurserne: 

• Hvad vil det sige, at historiefaget er kompetenceorienteret? Historie som myndiggørelse – et bud på
forening af videnskabsfaget og dannelsesfaget

• Hvordan kan aktiv anvendelse af fagets begrebsapparat understøtte lærerens planlægning og
elevernes demonstration af historiske kompetencer?

• Hvordan arbejder man fra 3. til 9. klasse problemorienteret med udgangspunkt i elevernes
nysgerrighed og undren?

• Hvordan kan vi ændre elevernes oplevelse af historie som et ’læsetungt fag’ gennem konkret
arbejde med alternativer til ’bogen’ og med alternative læringsstrategier?

I et samspil mellem teori og praksis arbejder vi over de to kursusdage eksemplarisk og i dybden med 
udvalgte praksisområder. Der veksles mellem fælles eksemplarisk arbejde og mere selvstændige 
arbejdsformer i mindre grupper. På kurserne søges desuden etableret innovative samarbejder mellem 
deltagerne og lokale kulturinstitutioner for at belyse konkrete muligheder i Åben Skole. Kursusdeltagerne kan 
forvente at blive involveret i faglige netværk. Ligesom kursisterne kan dele materiale udviklet på kurset på en 
fælles platform. 

Som en del af kurset udarbejder deltagerne i samarbejde med andre lærere fra samme skole eller kreds en 
plan for, hvordan viden fra kurset bringes i spil i hverdagen på skolen. 

Målet er: 

• at historielærerne får kendskab til og færdigheder i historisk tænkning som en overordnet
kompetence,

• at historielærernes faglige engagement og motivation til fortsat udvikling af undervisningen i historie
styrkes

• at historielærerne udvikler skitser til kompetenceorienterede undervisningsforløb under kurset
• at historielærernes kendskab til elektroniske platforme øges
• at historielærerne indgår i faglige netværk samt samarbejde med eksterne kulturinstitutioner

etableret på kurset
• at historielærerne bringer viden og inspiration fra kurset direkte i spil på skolen efter kursusafslutning

Undervisningen på kurset varetages af et team af erfarne undervisere fra Professionshøjskolen UCC med 
baggrund i folkeskolen, læreruddannelsen samt efter- og videreuddannelsen. En konsulent fra Danmarks 
Lærerforening er kursusleder på alle kurserne. 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&orgid=5&topmenuid=1
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