
Velkommen til FIP i historie 
Program for dagen
10.00-10.50: Historiefaget - Eksamen, SRP og videnskabsteori

ved Christian Vollmond, Fagkonsulent

10.50-11.00: Pause

11.00-12.30: Innovation: Oplæg & øvelser

ved Dan Enevold Mikkelsen, Marselisborg Gymnasium

12.35-13.25: Frokost

13.25: Lokalefordeling – samles her

13.30-14.30: Sessioner - runde 1

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Sessioner - runde 2

15.45-16.00: Afrunding og evaluering
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SRP – rammer for 
historiefagets deltagelse
”Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag 
er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.”  
à Kan indgå sammen med et studieretningsfag (uanset niveau)

”Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun 
ét fag på A- niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner 
sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige 
projekt efter en faglig dialog med eleven. Til grund for godkendelsen skal 
lægges vejlederens skøn af områdets og den faglige problemstillings egnethed 
som henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt elevens mulighed for at 
inddrage metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i projektet.”
àKan skrives enkeltfagligt under særlige forhold
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SRP – basal videnskabsteori
Krav om at der indgår basal videnskabsteori:
”Eleverne undersøger og behandler problemstillingerne ved hjælp af viden, 
kundskaber og faglige metoder fra de indgående fag med inddragelse af basal 
videnskabsteori.”
• Ikke et krav at videnskabsteori indgår i det skriftlige produkt
• Skal indgå ved den mundtlige prøve
Udfoldet vejledning om basal videnskabsteori i SRP – se emu.dk -> stx -> 
studieretningsprojektet -> fagkonsulenten: Supplerende materiale til vejledningen

Historiefaget og basal videnskabsteori
• Kobling af anvendte metode(r) til basale videnskabsteoretiske overvejelser 
• Kan bidrage med humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder, 

og endda tillige naturvidenskabelige tilgange  
• Kan bidrage med både nomotetiske og idiografiske teorier og metoder
Fagets identitet og metoder: se vejledningen til historie A og B, s. 9-10
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Videnskabelige basismodel

1. Hvilket 
spørgsmål? / 

Problem

2. Hvordan gå 
til det? / 
Tilgang

3. Hvorfor gøre 
det sådan? / 
Muligheder

4. Hvad kan gå 
galt? / 

Begrænsninger

På internettet ligger en fin video, hvor modellen præsenteres af Esben Nedenskov
Petersen: https://youtu.be/gKbaE8a7Z44

https://youtu.be/gKbaE8a7Z44


SRP – faglige mål
Eleverne skal kunne:
• afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en 

kompleks faglig problemstilling -> deres problem / hvilket spørgsmål?
• besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse 

mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen 
• planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse 

af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag -> evt. historie, hvis relevant
• demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i 

indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
• udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder -> valg af 

tilgang / hvordan gå til det?
• udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale -> valg af tilgang / 

hvordan gå til det?
• gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med 

behandling af en kompleks faglig problemstilling -> muligheder og 
begrænsninger / hvorfor gøre det sådan og hvad kan gå galt?

• skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig 
opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout 

• mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå 
i en faglig dialog herom.



Hvilke spørgsmål / problemer kan 
historiefaget medvirke til at belyse? 
For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt at: 
• Inddrage ”fortidige forhold og beskæftige[] sig med, hvordan mennesker har 

levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag 
• Inddrage ” hvordan fortid bruges af mennesker ”
= Fagets genstandsfelt

”kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet 
historisk materiale, herunder de mange former for historieformidling og 
historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen”

Man kan godt have et spørgsmål hvor fortid indgår, men hvor det ikke er 
nødvendigt at inddrage faget historie
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"Tilgang”
Subdiciplin, ideologi, 

intuition, osv.

Valg af problem-
stilling

Valg af kilder

...konklusion?Valg af 
analysestrategi 

og hypoteser

Valg af årsags-
sammenhænge



Eksempler på historiefaglige 
tilgange
• Hermeneutisk baseret funktionel kildekritik 
• Historisk diskursanalyse
• Erindringsstedsanalyse 
• Historiebrugsanalyse
• Materialistisk historieskrivning
• Økonomisk historie
• Historisk sociologi 
• Big history
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Nyt fra ministeriet
• Aftale om optagelsesregler
• Aftale om elevfordeling
• Fraværsbekendtgørelsen à tilbage til at være del af bekendtgørelse om studie-

og ordensregler – fortsat krav om fraværsregistrering, men større mulighed for 
lokal tilpasning 
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Inspiration til 
undervisningen og eksamen
• Holocaust og andre folkedrab: Aldrigmere.dk
På Emu.dk:
• 100-året for Genforeningen
• 75 året for Befrielsen 
• Inspirationsmateriale om demokrati og medborgerskab: Normer på spil i 

undervisningen
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Aldrigmere.dk
https://emu.dk/stx/100-aret-genforeningen
https://emu.dk/stx/demokrati-og-faellesskaber/viden-og-inspiration/normer-pa-spil-i-undervisningen


Fagdidaktisk kursus à At 
være lærer i fag
• Fagdidaktisk projekt: ”I det fagdidaktiske projekt undersøger kandidaterne et 

fagdidaktisk problemfelt med udgangspunkt i egen undervisning og med 
inddragelse af almendidaktiske og fagdidaktiske perspektiver.”
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