
Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 

FIP i historie 
Marts, 2019 



Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

25/03/19 
Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 2 

Temaer & program 
10.00-10.30: Introduktion til dagen og lidt om at arbejde problemorienteret  

  Ved Christian Vollmond, UVM 
10.30-11.30: Metode og kildekritik  

  Ved Heidi Eskelund Knudsen, Historielab.dk 
11.30-11.45: Pause 
11.45-12.15: Erfaringsudveksling – vælg mellem: DHO og Den nye prøveform 
12.15-12.30: Opsamling  
12.30-13.30: Frokost 
13.30-14.30: Digital dannelse i historiefaget – vodcasts og workshop 
14.30-14.45: Pause 
14.45-15.45: Valgfri session:  

 a) Det nye SRP og historiefaget  
  Ved Nikolaj Pedersen, Egå Gymnasium 
 b) Rollespil i historieundervisningen  
  Ved Henrik Tuxen, Rungsted Gymnasium 

15.45-16.00: Afrunding og evaluering 
 

Trådløst netværk: Hotspot 
Brugernavn: fip 
Kode: fip 



Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Nyt 
• Aldrigmere.dk – nyt tema lanceret i forbindelse med Auschwitz-

dagen bl.a. spillet truth hunter 
• Prøveform i SRP udmeldt fra PET 
• Nyt optagelsessystem trådt i kraft 
• Nye vejledninger til hhv. digitale, innovative og globale 

kompetencer, samt til arbejdet med elevernes studie- og 
karriereperspektiv 

• Like – se https://digitaluddannelse.org  
• Reviderede vejledninger i de fleste fag og i bl.a. SRP, SSO og EP 
 
Spørgsmål? 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Problemstillinger	og	undren 
”Faget videreudvikler elevernes historiske viden, kundskaber og identitet 
og stimulerer deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden 
for at opnå forståelse af den komplekse verden, de lever i.” 
(fra 1.2. formål) 
”formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes 
egen tid” 
(fra 2.1. faglige mål) 
”I forberedelsestiden opstiller og besvarer eksaminanden to til tre 
relevante problemstillinger på baggrund af det trukne materialesæt og 
relevant materiale fra undervisningen.” 
(fra 4.2. prøveform) 

MEN HVORDAN? 
25/03/19 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Provokation	og	andre	måder	at	
fange	opmærksomhed	på... 
Affektive tricks: 
• Provokation 
• Frastødelse 
• Undren 
• Fascination 
• Identifikation 
 

Flere?  
Har I selv erfaring med nogle af disse tricks? 
 

25/03/19 
Se bl.a. https://historielab.dk/undersoegende-problemorienteret-historieundervisning/ 
Om det affektive i historieundervisning, se bl.a. Helle Bjerg: Skoling af lyst – fantasier og fornemmelser i tre 
elevgenerationers erindringer om livet i skolen 1945-2000, ph.d afhandling Side 5 

Christian Vollmond




Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Historiefaget 
• Genstandsfelt: Fortid og brug af fortid 
• Materiale: kilder og fremstillinger i alle former for medier m.m. 

(=ALT!) 
• Fremgangsmåde:  

• Kildekritik: En kritisk og kreativ proces med afsæt i 
problemstillinger (det funktionelle kildebegreb) -> tilbyder 
ikke problemstillinger i sig selv! 

• Altid en tilgang bag 
• Spørgsmål og svar: Låner problemstillinger, analysestrategier 

og årsagsforklaringer fra andre fag -> forskellige tilgange 

25/03/19 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

“Tilgang” 
(værktøjskasse, intuition, subdisciplin, ideologi) 

Valg af problemstillinger 

Valg af kilder 

Valg af analysestrategi og hypoteser 
Valg af årsagssammenhænge 

… konklusion? 



Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Faghistorie – tilbyder 
problemstillinger! 
Subdiscipliner som: 
• Økonomisk historie: Spørgsmål om, økonomiske/materielle 

forholds betydning 
• Erindringshistorie: Spørgsmål om, hvordan fortid indgår i 

nutid, og endda nogen gange med et fremtidsperspektiv 
• Kønshistorie: Spørgsmål om, hvordan synet er på køn og 

hvordan forholdet mellem køn udleves 
• Begrebshistorie: Spørgsmål om, hvordan begreber ændrer 

betydning i samspil med historiske forandringsprocesser 
OSV! 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvilke forhold der lægges 
vægt på? 
Mere overordnede tilgange 
• politiske: Magt, magtudøvelse, hierakier, interesser, 
politik, ideologier, osv. 

• sociale: Samfundsgrupper, sundhed, uddannelse, 
boligforhold, køn, osv. 

• økonomiske: Ejerskab, ressource fordeling, handel, 
beskatning, formue, osv. 

• kulturelle: Sprog, religioner, traditioner, kunst, 
underholdning, osv. 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Erfaringsudveksling – 
opsamling kl. 12.15! 

2016 2018 

Historie B (hfe) 7,3 (2171 eksaminander) 7,1 (2133 eksaminander) 

Historie A (hf / hfe) 5,3 (39 eksaminander) 
/ 6,8 (105 eksaminander) 

5,5 (49 eksaminander) 
/ 6,4 (93 eksaminander) 

25/03/19 
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DHO – forløb og opgave: Erfaringer med planlægning, 
gennemførsel og afvikling af mundtlige prøver 
(Vælg en bordreferent som sender jeres pointer til 
christian.vollmond@stukuvm.dk) 
Eller 
Den nye prøveform: Erfaringer fra censorer og eksaminatorer 
(Vælg en bordreferent som opsummerer jeres diskussioner ved 
opsamlingen 



Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Arbejdet med digitale 
kompetencer i historiefaget 
Materiale om arbejdet med digitale kompetencer i fagene: 
• https://www.emu.dk/stx/historie/arbejdet-med-digital-

dannelse-i-fagene 
Eller http://kortlink.dk/x934 
Herinde kan man finde vodcasts + DiDaKs pædagogiske 
formater 
• Stationslæring: Gå rundt til bordene (har klistret forskellige 

pædagogiske formater på dem) og prøv at lave forslag, hvordan 
man kan arbejde med det pågældende problemfelt i historie 

• Skriv in i fælles google-docs – se instruksen 
• Sørg gerne for at indskrive dem i den relevante kategori ☺  
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